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 اًمٙمتريؿ رؾمتقًمٜم٤م قمتغم ٟمزًمت٧م آي٦م وم٠مول اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن ذم رومٞمٕم٦م سمٛمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمؿ يًت٠مصمر

  :سمعالم اهلل ومول ذم اًمٕمٚمؿ قمغم حت٨م ملسو هيلع هللا ىلص

 -[1اًمٕمٚمؼ: ]ؾمقرة   ﴾ ڇ ڇ چ چ چ﴿

  :سمعالم همؼال األُمؿ ُمٙم٤مٟم٦م رومع ؾمٌؾ أهؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ شمٕم٤ممم اهلل ضمٕمؾ يمام

  -[11اعمج٤مدًم٦م: ]ؾمقرة   ﴾---جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب --﴿

 شمٕم٤ممم: ىمقًمف دمو

َُمر: ]ؾمقرة ﴾ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ -﴿    - [4اًمزُّ

 : سمعالم همؼال ًمف، ظمِمٞم٦م قم٤ٌمدة أيمثر سم٠مهنؿ اًمٕمٚمامء شمٕم٤ممم اهلل ُمدح يمام

 -[83وم٤مـمر: ]ؾمقرة ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ -﴿

 واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم ىمرن سم٠مٟمف ُيقصػ واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن أن ومٞمف الؿمؽ ٤ممم

 ُمٚمٞمًئت٤م ىمرًٟمت٤م ؾمتٞمٙمقن أٟمتف يمتام -اعُمتٛمِٞمز واإلٟمت٤مج ،اعمتٗمقىم٦م تيم٤مًمّمٜم٤مقم٤م ،تاعمج٤مال يم٤موم٦م ذم اعُمذِهؾ

 ،اعمتٖمتػمات وشمٚمتؽ اًمت٘متدم هتذا ُمقاضمٝمت٦م قمغم ىم٤مدريـ ُمٝمرة ُمقاـمٜملم إمم حتت٤مج اًمتل سم٤معمتٖمػمات

 وممتٚمئتلم ،ُمت٘مدُمت٦م شمٙمٜمقًمقضمٞمت٦م عمٝمت٤مرات ُمٙمتًتٌلم ،قمٚمٞمت٤م قم٘مٚمٞمت٦م ىمتدرات يٛمتٚمٙمتقن ُمقاـمٜملم

 اًمرومٞمٕم٦م وىمٞمٛمٝم٤م وإٟم٤ًمٟمٞمتٝمؿ وىمقُمٞمتٝمؿ ًمقـمٜمٝمؿ واٟمتامئٞم٦م إجي٤مسمٞم٦م سمقضمداٟمٞم٤مت
(1)

  

 أو اًمتًتٚمح جم٤مل ذم ًمٞمس احل٘مٞم٘مل واًم٤ًٌمق اًمٕمٚمؿ قمٍم ٟمٕمٞمِمف اًمذي اًمٕمٍم أصٌح وًمذًمؽ

 احلتروب قمٍم هق ٟمٕمٞمِمف اًمذي اًمٕمٍم هذا أن اًمٌٕمض ُي١ميمد وًمٙمـ ،ومح٥ًم االىمتّم٤مد جم٤مل ذم

  هق اًمٕمٍم هذا أن قمغم ُي١ميمد اًمذي اآلظمر اًمٌٕمض وهٜم٤مك األؾمقاق قمغم واًمًٞمٓمرة االىمتّم٤مدي٦م

                                                 
ش٠س، جٌطرؼدس جألٌٚدٝ،  جٌمدح٘شز  ( ِكّذ صرشٞ جٌكٛش، ٔح٘دذ ػدذٌٟ ؽدحرٌٟ  : ل جٌطؼٍد١ُ ٚجٌط١ّٕدس ل، ِىطردس جألٔؿٍدٛ جٌّصدـ1)

 .  237َ، صـ  2227
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 أؾمت٤مس اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واًمٌحتقث اًمٕمٚمقم أصٌح٧م طمٞم٨ُم  ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمٕمٚمؿ اعمٕمروم٦م رتقمّم

 أن اًمتدول شمًتٓمٞمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٤ٌمًمٌحقث ،اجلديد اًمٕم٤معمل واًمٜمٔم٤مم اًمٕمقعم٦م رتقمّم ذم اًمِمٕمقب شم٘مدم

 ،شمرومٞمف قمٛمٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٌحقث االهتامم يٕمد ومٚمؿ ،شمقاضمٝمٝم٤م اًمتل األزُم٤مت ُمـ اًمٙمثػم قمغم شمتٖمٚم٥م

 اًم٘متقة يٛمٚمتؽ واعمٕمٚمقُمت٤مت اًمٕمٚمتؿ يٛمٚمتؽ ومٛمتـ ،اًمٕمقعمت٦م حتتدي٤مت شمٗمروٝم٤م رضورة أصٌح سمؾ

 واًمٗمٙمري٦م االىمتّم٤مدي٦م
(1)

- 

 اًمٕمٚمتؿ ومت٢من ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وأٟمِمٓم٦م اًمٕمٚمؿ أٟمِمٓم٦م سملم اًمتٗمريؼ ومٞمف يّمٕم٥م اًمذي اًمقىم٧م ومٗمل

 أؾم٤مؾمتٞم٦م أروتٞم٦م متثتؾ اًمٕمٚمٛمٞمت٦م وم٤معمٕمروم٦م ،اًمتٜمٛمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٤مت وصمٞمً٘م٤م ارشم٤ٌمـًم٤م يرشمٌٓم٤من واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 قمتغم واًمٔمت٤مهرة اعمٌت٤مذة أصم٤مرهت٤م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمٞمتٜمام ،واًمث٘م٤مومٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م االضمتامقمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م

 سمتلم اًمتؽماسمط ىمْمتٞم٦م ايمتًت٧ٌم يمتام ،صتقره سمِمتتك تامقمتلاالضم واًمتٖمٞمتػم االىمتّم٤مدي٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م

 اًمقـمٜمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وُم١مؾم٤ًمت ضمٝم٦م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م واًم٘م٤مئٛملم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُم١مؾم٤ًمت

 اعمًتقي٤مت يم٤موم٦م قمغم ظم٤مص٦م أمهٞم٦م أظمرى ضمٝم٦م ُمـ واًمدوًمٞم٦م واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م
(2)

-  

 قمتغم اًمٗمٕمٚمٞمت٦م ٘متدرةاًم وظمٚمتؼ اعمٕمرومت٦م شمترايُمؿ ذم يمٌػًما دوًرا اعمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م يٚمٕم٥م

 قمْمتقًي٤م ارشم٤ٌمـًمت٤م ُمرشمٌٓمت٦م اًم٘متدرة وهذه ل ،اطمتٞم٤مضم٤مشمف وشمٚمٌٞم٦م االىمتّم٤مد سمٔمروف اعمرشمٌط اًمتٓمقير

 اًمتٕمٚمتٞمؿ يٚمٕمت٥م أن يٛمٙمـ واًمتل ،هب٤م اًمٜمٝمقض قمغم اًم٘م٤مدرة واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمذهٜمٞم٦م اًم٘مدرة شمقاومر سمٛمدى

( 3 ) وشمقومػمه٤م إقمداده٤م ذم اعمحقري اًمدور
- 

 ـمقيٚم٦م طمْم٤مري شمٓمقر قمٛمٚمٞم٦م صمٛمرة اعمت٘مدُم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمدول ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٜمجزات شُمٕمتؼم

 إمم يًتتٜمد وأصتٌح ،اًمتٜمٔمتٞمؿ ُمرطمٚم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م دظمؾ أن سمٕمد الؾمٞمام ٟمًًٌٞم٤م-

 اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اًم٘م٤مقمتدة قمتغم أؾم٤مد سمِمٙمؾ ويٕمتٛمد ،ُمٕم٘مدة وخمتؼمات وُمٕم٤مُمؾ ُمتٙم٤مُمٚم٦م ٨مسمح ومرق

  وشمٗمتح وُمٜمتج٤مت، ُم٤مدي٦م قمٜم٤مس ُمـ ًمف يٚمزم ُم٤مو ،وُم٤مدشمف اًمٌح٨م، قمغم اًمٓمٚم٥م : ًمف شمقومر اًمتل

                                                 
( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل دسجعس ِمحسٔدس ل سعدحٌس دوطدٛسجٖ، و١ٍدس   1)

 .   2َ، صـ  2225فشع وفش جٌؾ١خ،  –جٌطشذ١س، ؾحِؼس طٕطح 

ّدٟ ٚضدأغ١شٖ ػٍدٝ جٌّٕدٛ جاللطصدحدٞ جٌّصدـشٞ، ل سعدحٌس ِحؾغدط١ش غ١دش ( غحدز ػرذ جٌشق١ُ ذؾش : جلطصحد٠حش جٌركع جٌؼ2ٍ)

 .  64 – 63َ، صـ صـ  2225ِٕؾٛسز، و١ٍس جٌطؿحسز، ؾحِؼس ػ١ٓ ؽّظ، 

غحتذز ( 3) ٌرطحٌس ٌج كذ٠ػس فٟ ج ٌططٛسجش ٌج ٟ : ج ِحسط  1222 – 1252ِصـش  –ٔحدس فشؾٔح شز،  م٘ح ؾىحز، ٌج  .15َ،   صـ 1223َ، جٌّ
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 ُمتـ هبت٤م ُيًتتٝم٤من ال ٟمًت٦ٌم ُمتـ ًمتف ظُمّمّم٧م ُم٤م وقمغم ،يًتحدصمف ُم٤م شمٓمٌٞمؼ إُمٙم٤مٟم٤مت أُم٤مُمف

 ُمرايمز ُمـ احلٚم٘م٤مت يمثٞمٗم٦م ؿمٌٙم٦م ذم وجيري ،%3 قمـ اًمدول سمٕمض ذم شمزيد اإلمج٤مزم اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م

 هذه ٟمجح٧م وسمذًمؽ -- اًمٕمٚمؿ وأهؾ اعم٤مل ورضم٤مل اًمّمٜم٤مقم٦م ورضم٤مل احلٙمقُمٞم٦م اإلدارة ومٞمٝم٤م شمٚمت٘مل

 National Innovation ل ًمالسمتٙمت٤مر اًم٘متقُمل سم٤مًمٜمٔمت٤مم يًتٛمك ُمت٤م إٟمِمت٤مء ذم   اعمت٘مدُمت٦م اًمدول

system ل 
(1)

- 

 وُم١مؾم٤ًمت ُمرايمز إٟمِم٤مء قمغم ُمًتقي٤مهت٤م اظمتالف قمغم اًمٕم٤ممل دول ُمٕمٔمؿ طمرص٧م صمؿ وُمـ

 يمؾ شمقومػم رضورة وقمغم ،٤مومٞم٦مواًمث٘م واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اعمج٤مالت خمتٚمػ ذم اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م

 ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم اًمٕمٛمؾ ـمٌٞمٕم٦م قمغم واعمدرسم٦م اعم١مهٚم٦م اًمٌنمي٦م اعمقارد ُمـ يٚمزُمٝم٤م ُم٤م

 ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م ُمـ االؾمتٗم٤مدة رضورة وقمغم ،سمٗمٕم٤مًمٞم٦م دوره٤م ألداء اعم٤مًمٞم٦م واعمقارد

 ومٕم٤مًمٞم٦م زي٤مدة إمم ي١مدي اًمذي اًمًٚمٞمؿ اًمٕمٚمٛمل اعمٜم٤مخ قمغم واحلٗم٤مظ ،ًمٚمٛمجتٛمع اًمرظم٤مء حت٘مٞمؼ

 جم٤مالت وسملم اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م ىمقُمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م وقء ذم يتؿ ذًمؽ ويمؾ ،واًمتٓمقير اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 ومٕم٤مًمٞم٦م وًمزي٤مدة ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُمـ سمٛمِمٙمالشمف اًمقاىمع يتٓمٚمٌف ُم٤م قمغم ًمٚمتٕمرف واخلدُم٤مت اإلٟمت٤مج

 اًمقاىمع هذا شمٓمقير ذم  اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ٟمت٤مئ٩م شمٓمٌٞمؼ
(2)

-  

 يمتام ،دم٤مري أو  زراقمل أو صٜم٤مقمل قمٛمؾ أي ٟمج٤مح ذم األول اعمٗمت٤مح ٚمٛملاًمٕم اًمٌح٨م وُيٕمتؼم

 اًمٌح٨م سمدور اهتامُمٝم٤م إمم اخل٤مرج ذم واًمزراقمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتج٤مري٦م اعم١مؾم٤ًمت ٟمج٤مح ه يٕمزى

  - قمٚمٞمف واإلٟمٗم٤مق اًمٕمٚمٛمل

 أسمتراج ذم اًم٘مت٤مسمٕملم اًمٌت٤مطمثلم ُمتـ جمٛمققم٦م مت٤مرؾمف أيم٤مديٛمًٞم٤م ٟمِم٤مـًم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م يٕمد ومل

 أضمٝمتزة ُمتـ ُمتٙمت٤مُماًل  ضمزًءا أصٌح يمام ،اًمتٜمٛمٞم٦م طمريم٦م شمتٓمٚمٌٝم٤م طمٞم٤مشمٞم٦م رضورة أصٌح سمؾ ،ضمٞم٦مقم٤م

 السمد وم٢مٟمف ،سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اًمٕمٚمؿ اشمّمؾ وُمتك ،واإلدارة واًمزراقم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ذم اإلٟمت٤مج

 واالىمتّم٤مدي٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمّم٤مًمح سم٤مالدم٤مه٤مت يت٠مصمر أن
(3)

- 

                                                 
 . 32ذؾش :  جلطصحد٠حش جٌركع جٌؼٍّٟ ٚضأغ١شٖ ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ جٌّصـشٞ،  ِشؾغ عحذك، صـ  ( غحدز ػرذ جٌشق1ُ١)

( ِكّددذ جٌصددم١ش ِٕصددٛس : دٚس ذؼددا ِشجوددض جٌركددع جٌطشذددٛٞ فددٟ ضطدد٠ٛش ٚضكددذ٠ع جٌطؼٍدد١ُ جٌؼددحَ، ل دسجعددس ِمحسٔددس ل 2)

 . 2َ،  صـ  1255سعحٌس دوطٛسجٖ، و١ٍس جٌطشذ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك،  

 . 4عش ِصطفٝ ِكّذ :  جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج، ِشؾغ عحذك،  صـ ( ٠ح1)
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 يتقاءم سمام اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير واسمتٙم٤مر ٟم٘مؾ قمٛمٚمٞم٦م ذم اًم ُمٝم دوًرا اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م يٚمٕم٥مو يمام

 هتق اًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمتٓمتقر أصتٌح ًمتذًمؽ ُمٜمٝم٤م- اعمٓمٚمقب اهلدف يتح٘مؼ طمتك اًمٌٚمد فمروف ُمع

 ًمٚمدوًمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م اًمقومرات حت٘مٞمؼ وًمٞمتؿ احل٤مزم قمٍمٟم٤م ذم واًمتخٚمػ اًمت٘مدم سملم اًمٗم٤مرق اعمٕمٞم٤مر

ُمٜمتج٤مهت٤م وشمٓمقير
 (1)

 - 

  اًمٗمَٕم٤مل سمدوره٤م وشم٘مقم اًمتٜمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مت دومع ذم سمجٝمقده٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٌحقثا شُم٤ًمهؿ أن وجي٥م

اعمجتٛمع ُمِمٙمالت وطمؾ اإلٟمت٤مضمٞم٦م وزي٤مدة اإلٟم٤ًمن ىمدرات شمٜمٛمٞم٦م ذم
(2)

-  

 ُمِمتٙمٚم٦م أن إذ ،ويمػء ضمٞمد سمِمٙمؾ اؾمتخداُمٝم٤م جي٥م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمـ االؾمتٗم٤مدة أضمؾ وُمـ

 ًمتحقيتؾ واعمٜم٤مؾمت٦ٌم اعمت٘مدُمت٦م قًمقضمٞمت٤ماًمتٙمٜم اؾمتتخدام يمٗم٤مءة ُمِمٙمٚم٦م هل اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤ممل ذم اًمتٜمٛمٞم٦م

 اًمت٘متدم أن اعمثت٤مل ؾمتٌٞمؾ ومٕمتغم ،وُمتزايدة ُمتٕم٤مفمٛم٦م خمرضم٤مت إمم واعمتٜم٤مىمّم٦م اعمحدودة اعمدظمالت

 يمٗمت٤مءة إمم األومم سم٤مًمدرضمت٦م يرضمتع اعمٜم٤مؾمت٦ٌم اعمتقارد وضمقد قمدم رهمؿ اًمٞمقم اًمٞم٤مسم٤من شمِمٝمده اًمذي

 ٤موإُمٙم٤مٟمٞمتٝمت ُمقاردهت٤م رهمتؿ ازيتؾاًمؼم شمٕمٞمِمف اًمذي اًمتخٚمػ أن طملم ذم ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام ىمّمقر إمم يرضمع اًمْمخٛم٦م
( 3 ). 

 أؾم٤مؾمًٞم٤م أُمًرا اًمتٕمٚمٞمؿ ُمٜمٔمقُم٦م ذم احلديث٦م واألؾم٤مًمٞم٥م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٢مدظم٤مل االهتامم ص٤مر وم٘مد

 قهت واعمٕمروم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام سم٠من اًمّملم ذم اعمًئقًملم سملم وقمل وهٜم٤مك ،اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمقير ذم

 اًمٌحت٨م ىمتدرات دقمتؿ اؾمتؽماشمٞمجٞم٤مت اطمتٚمت٧م اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمٓمٚمع وُمٜمذ اًمتٜمٛمقي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ضمقهر

  ،اًمٖمرب سمدول اًمٚمح٤مق ٟمحق حتريمٝم٤م ذم اًمّملم شمٜمٛمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ذم حمقرًي٤م ُمريمزًي٤م ُمٙم٤مًٟم٤م واالسمتٙم٤مر

                                                 
دٚس –، جٌّكدٛس جٌغدحذغ 2226ج٠دحس 26-24( أ١ِش ضشوّحٟٔ : جٌّإضّش جٌٛطٕٟ ٌٍركع جٌؼٍّدٟ ٚجٌططد٠ٛش جٌطفدحٟٔ، دِؾدك 2)

. دسجعدس ِٕؾدٛسز فدٟ 17صدـ    َ، 2225-3-2،جٌؿّؼ١س جٌؼ١ٍّس جٌغدٛس٠س ٌٍّؼٍِٛحض١دس.–جٌّإعغحش جٌٛع١طس ٚجٌذجػّس 

 .www.hscr.gov.syجٌّٛلغ : 

، 22جٌؼددذد   ( جٌغدد١ذ ِكّددذ جٌؾددحي : ل جٌط١ّٕددس ٚضكددذ٠حش جٌّغددطمرً ل، ِؿٍددس جٌؼٍددُ، أوحد١ّ٠ددس جٌركددع جٌؼٍّددٟ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ددح،3)

 . 15َ،   صـ  1253جٌمح٘شز، أغغطظ 

فدٟ ٍِكدك ِؿٍدس   رذ جٌرحسٞ : جعطخذجَ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌّطمذِس فٟ ذشجِؽ جٌط١ّٕس فٟ جٌؼحٌُ جٌػحٌع، دسجعس ِٕؾدٛسز ( ِكّذ ػ4)

 .  7َ، صـ   1252جٌٕفظ ٚجٌط١ّٕس، 

http://www.hscr.gov.sy./
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 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ذم اجل٤مُمٕمت٤مت دور شمٓمتقير ذم اًمّمدد هذا ذم متثؾ ُمٝمؿ شمٓمقر طمدث وىمد

 األيمتؼم اًمدقمؿ اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م هل٤م شم٘مدم اًمتل اًمّمٗمقة ضم٤مُمٕم٤مت وظم٤مص٦م  ح٨ماًمٌ ذًمؽ وشمًقيؼ
(1)

 - 

 ،اًمٌنمتي٦م ًمتٓمتقير قمٔمتٞماًم  إؾمتٝم٤مًُم٤م وىمدُم٧م ،قمريؼ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ذم اًمّملم ومت٤مريخ

 ذم إٟمجت٤مزاهتؿ ويم٤مٟمت٧م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ذم ًمٚمٖم٤ميت٦م سمت٤مرقملم اًم٘مدُم٤مء اًمّمٞمٜمٞمقن يم٤من طمٞم٨م

 األرسمٕم٦م واعمخؽمقم٤متل اًمٕم٤ممل ذم ُمًتقى أقمٚمتك سمٚمٖمت٧م ىمد واًمٓمتت٥م تواًمري٤موٞم٤م اًمٗمٚمؽ جم٤مالت

 ،اعمتحريمت٦م اًمٓم٤ٌمقمت٦م طمتروف ،اًمٌقصٚم٦م ،اًم٤ٌمرود ،اًمقرق ،اخلّمقص وضمف قمغم ًمٚمّملم لاًمٙمٌػمة

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م احلْم٤مرة ًمتٓمقر قمٔمٞمٛم٦م ُم٤ًممه٦م ىمدُم٧م
(2)

 - 

 قضمٞمت٤ماًمتٙمٜمقًم ضمٚمت٥م ٟمحتق ُمٝمتاًم  ؿمتقـًم٤م وىمٓمٕمت٧م اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت يم٤موم٦م اًمّملم اىمتحٛم٧م

 ذم  ؿمت٤مُمٚم٦م سمّمقرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٕمٛمٞمؿ ٟمحق اًمٙم٤مُمؾ االٟمت٘م٤مل اًمّملم قمغم ؾمٝماًل  ومٚمٞمس وشمٓمقيٕمٝم٤م

 ومالطملم أهمٚمٌٝمؿ ٟمًٛم٦م اعمٚمٞم٤مر وٟمّمػ اعمٚمٞم٤مر قمغم شم٘م٤مرب دوًم٦م فمؾ
(3)

-  

 يمتؾ ذم واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم قمـ اًمٌح٨م ؿمٕم٤مر  شمرومع  اًمّملم أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 اًمتٕمٚمتٞمؿ وشمٓمتقير االسمتٙمت٤مر قمتغم اًم٘متدرة زيت٤مدة إمم شمت١مدي اًمتتل اًمٌحقث قمغم واًمؽميمٞمز ،ٟمِم٤مط

 ُمتـ ضمتق ذم يمٚمف ذًمؽ ويتؿ اجل٤مُمٕم٤مت ذم واالىمتّم٤مد اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ سملم واًمتٙم٤مُمؾ

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمرٟمت٤مُم٩م قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م واوم٘م٧م م 1431 ُم٤مرس وذم - واإلظمالص احلامس

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمألووت٤مع ؿمت٤مُمٚم٦م وُمراضمٕمت٦م دىمٞم٘مت٦م إقمتداد ةومتؽم سمٕمتد اًمرومٞمٕم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أو اعمت٘مدم

اًمّمٞمٜمٞملم اًمٕمٚمامء ظمػمة ومٞمٝم٤م ؿم٤مرك اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م
(4)

-  

                                                 
(1) Hsiung , Deh – I , 2222 “ An Evaluation of Chinas Science and Technonlgy System and 

its impact on the Research community “ Special report for the Environment , Science and 

Techuology section , U.S . Embassy , Beijing , China . P . 222 .  

َ،                  صدـ  2224( ٠ٛٞ دٚٔغ  ١ٌٓ ؽ١حء ١ٌٕغ : جٌػمحفس جٌص١ٕ١س، دجس جٌٕؾدش ذحٌٍمدحش جألؾٕر١دس، جٌطرؼدس جألٌٚدٝ، 2)

53 . 

ُ ِكّدذ جألخدشط : أعدشجس ضمدذَ جٌصد١ٓ ل دسجعدس فدٟ ِوِدف جٌمدٛز ٚأعدرحخ جٌصدؼٛد، ئ٠طدشجن ٌٍٕؾدـش ٚجٌطٛص٠دغ، ( ئذشج3١٘)

 .  125َ،  صـ  2225جٌمح٘شز، 

( ػرددذ جٌؼض٠ددض قّددذٜ :  جٌطؿشذددس جٌصدد١ٕ١س  لدسجعددس أذؼحد٘ددح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١ددس ٚجٌطحس٠خ١ددس ٚجاللطصددحد٠س ل، أَ جٌمددشٜ ٌٍطرددغ  1)

 . 353َ، ِشؾغ عحذك، صـ  1227ز، ٚجٌٕؾش ٚجٌطٛص٠غ، جٌمح٘ش
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 وقمتدد وظم٤مرضمٝمت٤م اًمّمتلم داظمتؾ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًم٤ٌمطمثقن ٟمنمه٤م اًمتل اًمٌحقث قمدد حيتؾ

 وحيتؾ ،اًمقـمٜمل قمددمه٤م إمج٤مزم ُمـ % 16 ٟمحق قمٚمٞمٝم٤م طمّمٚمقا اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م ضمقائز

 اًمتقـمٜمل قمددمه٤م ورسمع صمٚم٨م واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم وضمقائز ًمالظمؽماع اًمدوًم٦م ضمقائز قمدد

 اعمخّمّم٤مت إمج٤مزم ُمـ % 11 حتتؾ اًمتل اًمٌحقث ُمقوققم٤مت اجل٤مُمٕم٤مت وشمتحٛمؾ  طمدة قمغم يمؾ

 ًمٚمدوًم٦م اعمٝمٛم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِم٤ميمؾ حلؾ ًمٚمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م
(1) - 

 363طمتقازم م8663 قم٤مم ذم وُمٜمح٧م ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلٟمج٤مزات ـُم اًمٙمثػم اًمّملم طم٘م٘م٧م وىمد

 اًمّمتلم أصتٌح٧م وسمتذًمؽ ،ل سمترواد ل ومْم٤مء ـمػمان أول ٟمجح يمام ،االظمؽماع سمراءات ُمـ آالف

 واًمقاليت٤مت روؾمتٞم٤م سمٕمتد كتاألىمّمت اًمٗمْمت٤مء إمم ومْمت٤مء رائتد إرؾم٤مل قمغم اًم٘م٤مدرة اًمث٤مًمث٦م اًمدوًم٦م

 أول شمّمتدير وشمتؿ ،اًمدوًمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م ٦ماًمٕمٚمٛمٞم اًمتٕم٤مون أقمامل ذم االؿمؽماك شمؿ يمام ،اعمتحدة

 قمدد ويٌٚمغ لاًمٕم٤معم اًمؽماث ُمقاىمع قمدد ذم لاًمٕم٤معم اًمث٤مًم٨م اعمريمز اًمّملم وحتتؾ ،ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م آزم إٟم٤ًمن

 شمًتٌؼ وًمٙمٜمٝمت٤م ُمٚمٞمتقن 3-1 اعمتحتدة اًمقالي٤مت سمٕمد وشم٠ميت ،ًٗم٤مأًم 213 طمقازم اًمّملم ذم  اًم٤ٌمطمثلم

(2) ًٗم٤مأًم 113 اًمٞم٤مسم٤من
- 

 ُمٞمزاٟمٞمت٦م ارشمٗمٕم٧م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌالد هنقض إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمّملم ـمرطم٧م أن وسمٕمد

 ُمت٤م أي م 8661 قمت٤مم أُمريٙمتل دوالر ُمٚمٞمقن أرسمٕملم ُمـ أيمثر إمم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 ُمتـ قمٚمٛمًٞم٤م األومم هل اًمّملم أن يمام -سم٤معم٤مئ٦م ُمـ إمج٤مزم اًمٜم٤مشم٩م اعمحكم أرسمٕم٦م وم٤مصؾ واطمد قمغم يزيد

 ،ومترًدا ُمٚمٞمتقن صمالصمت٦م إمم قمتددهؿ يّمؾ سمحٞم٨م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٕمٚمقما سم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مُمٚملم قمدد طمٞم٨م

 واًمّمتلم ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم وشمٓمتقير سمحقث ذم يٕمٛمٚمقن أًمػ وصمالصملم وؾمت٦م ُمٚمٞمقن ُمٜمٝمؿ

 مخًت٦م طم٤مًمًٞمت٤م اجل٤مُمٕمت٤مت ـمتالب قمتدد إمجت٤مزم ويٌٚمتغ اعمج٤مل هذا ذم اًمٕم٤ممل ذم  اًمث٤مين اعمريمز حتتؾ

 ؾمٜمقًي٤م اًمٓمالب ُمـ ُماليلم مخ٦ًم ٟمحق اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم ويتخرج ُمٚمٞمقًٟم٤م وقمنمون
(3)

 - 

                                                 
( عٛ ؽد١حٚ ٘دٛجْ : جٌطؼٍد١ُ جٌصد١ٕٟ، جإلصدوـ ٚجالذطىدحس ٚجٌطؿذ٠دذ، ضشؾّدس فش٠دذز ٚجٔدغ فدٛ، جٌمٕصد١ٍس جٌؼحِدس ٌؿّٙٛس٠دس 2)

 .  64َ،  صـ  2221جٌص١ٓ جٌؾؼر١س، جإلعىٕذس٠س، د٠غّرش  

ح ِٕدز جٔطٙدحء جٌكدشخ جٌردحسدز،  سعدحٌس دوطدٛسجٖ غ١دش  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١دس جٌصد١ٕ١س ضؿدحٖ ئفش٠م١د3)

  43 – 42َ، صـ صـ  2227ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌركٛظ ٚجٌذسجعحش جإلفش٠م١س، ؾحِؼس جٌمح٘شز، 

(1) http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php . 
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 اعمجت٤مالت يم٤مومت٦م ذم اعمت٘مدُم٦م اًمدول إمم اًمٓمالب ُمـ ه٤مئٚم٦م أقمداد سم٢مرؾم٤مل اًمّملم اهتٛم٧م يمام

 واهلٜمدؾمت٦م اًمٓمٌٞمت٦م واًمٕمٚمتقم احلٞمقيت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م واًمٌٞمقًمقضمٞمت٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًمٕمٚمقم ذم 5 اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٕمٚمتؿ ُمتـ ه٤مئتؾ رصتٞمد وُمٕمٝمؿ اًمٕمقدة ذم قصمقناعمٌٕم سمدأ قم٘مقد وُمٜمذ واًمٗمْم٤مء- اًمذرة وأسمح٤مث

 وشمتقومػم ورقم٤ميت٦م ؾمتخل ومتقيتؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمِمجٞمع ذم واوح٦م ؾمٞم٤مؾم٦م إـم٤مر وذم ،واخلؼمة

 واألسمحت٤مث اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م شمٓمتقير ذم وزيت٤مدة سمتؾ شم٘مدم إطمراز اًمّملم سمدأت ،ًمٚمٕمٚمامء اإلُمٙم٤مٟم٤مت

ًٌت٤م ،اًمِمتٕمٌل واًمٓم٥م احلْم٤مري اًمؽماث ُمًتٖمٚم٦م اًمٓمٌٞم٦م  وأسمحت٤مث احلتدي٨م ًمٕمٚمتؿا ضمٜمت٥م إمم ضمٜم

 دوًمت٦م أسمٜم٤مئٝمت٤م سم٢مُمٙم٤مٟم٤مت اًمّملم وأصٌح٧م - واًمؼمجمٞم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م واإلًمٙمؽموٟم٤مت اجلزقمٞم٦م اخلالي٤م

 ،اًمٗمْمت٤مء إمم سم٤مًمٌنمت أهقًمتلم ومْم٤مء ؾمٗمٞمٜمتل وأرؾمٚم٧م اًمٗمْم٤مء سم٤مىمتح٤مم سمدأت صمؿ ،ُمت٘مدُم٦م ٟمقوي٦م

 صٞمٜمٞم٦م  حمٓم٦م اًمٗمْم٤مء ؾمٞمٙمقن م 8606 قم٤مم سمحٚمقل أٟمف قمغم اًمٖمرسمٞملم اعمراىمٌلم ُمـ قمدد وجيٛمع
(1)

 

- 

 ،اًمّمتلم أرضمت٤مء يم٤مومت٦م أو٤مء اًمذي سم٤مًمٜمقر أؿمٌف اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مشم٧م وم٘مد سمٛمٙم٤من األمهٞم٦م وُمـ

 أٟمف يمام ،ًمٚمّملم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمؿ ىمرن سمٛمث٤مسم٦م يٕمد ريـتاًمٕمِم اًم٘مرن أن قمغم اخلؼماء أهمٚم٥م جيٛمع ًمذًمؽ

 قمغم االقمتامد إمم قري٦ماًمث واأليديقًمقضمٞم٦م اًمٙمقٟمٗمقر اًمٗمٙمر قمغم اعمٓمٚمؼ االقمتامد ُمـ االٟمت٘م٤مل ىمرن

 اًمٖمترب شم٘مٚمؼ اًمّملم ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ىمْمٞم٦م أصٌح٧م -وم٘مد واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ٟمحق االٟمٓمالق

 وتده٤م قم٘مقسم٤مت سم٤مخت٤مذ وشمٙمراًرا ُمراًرا اًمّملم هددت اًمتل األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت وظم٤مص٦م

 اإلهمتراق ٘مٞمتؼحت إمم اًمّمتلم دومتع ُمت٤م وهتذا ،األُمريٙمٞم٦م اًمؼمجمٞم٤مت وشم٘مٚمٞمد هىم٦م قمـ شمٙمػ مل ُم٤م

(2) واًمٜم٤مُمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمدول يم٤موم٦م ذم  اًمتج٤مري
 - 

 ُم٘مقُم٤مت أهؿ ُمـ ٕمدشمُ  طمٞم٨م واًمدراؾم٦م اًمٌح٨م شمًتحؼ ىمْمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ىمْمٞم٦م ٕمدشمُ  وًمذا

 ل االؾمتٕمامري٦م ل  اعمت٘مدُم٦م اًمدول ضمِمع فمؾ ذم وًمٙمـ ،احلدي٨م اًمٕمٍم ذم االىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤مم

  ُمـ سمدًءا اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول قمغم اعمٗمروض اًمتخٚمػ عًمقاىم وٟمتٞمج٦م ،اجلٜمًٞم٤مت اعمتٕمددة واًمنميم٤مت

                                                 
 .  12َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد أوطٛذش، 1)

(2  )١ُ٘ خٍف١ددس صدد١ٌٓج : جألخددشط ئذددشج ؾ١ددس  ٌج ٌٛٛ ٌٕفؼ١ددس جأل٠ذ٠ ّحض١ددس،  ٚج ٌرشجؾ ش، جألقّددذٞ دجس  ج ٍٕؾدـد طرؼددس ٌ ، ٌج ٌٚدٝد ددح٠ش                         جأل ٠ٕ  

   . 131 صـ َ، 2226
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 ل وهق ضمديًدا صمقسًم٤م يت٘مٛمص االؾمتٕمامر أصٌح اًمذي اًمٕمقعم٦م سمزُمـ واٟمتٝم٤مء االؾمتٕمامري٦م ٘م٦ٌماحلُ 

 ضمديد ٟمٔم٤مم إىم٤مُم٦م اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول قمغم يًتقضم٥م ًمذا ،اهلٞمٛمٜم٦م هبدف ل اًمتٙمٜمقًمقضمل اإلظمٓمٌقط

 وُم٘متْمٞم٤مت اًمٕمٍم ُمًتجدات ُمع يتقايم٥م سمام اًمداظمكم واىمٕمٝم٤م ُمع يتالءم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم

 اًم٘م٤مدُم٦م اعمرطمٚم٦م
(1)

-  

 أن سمٕمد واًمقاىمٕمٞم٦م اًم٘مٌقل ُمـ يمٌػم ىمدر قمغم حيتقي سم٤مت اًمّمٞمٜمل اًمٜمٛمقذج أن ٟمٕمٚمؿ أن وجي٥م

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم شُمٕمد وأؾمٕم٤مره٤م ،اًمتٕم٘مٞمد ؿمديدة ًمٞم٧ًم ألهن٤م ًمٜم٤م األصٚمح هل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مشم٧م

 اًمٕمرب ٟمحـ سمٞمٜمٜم٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعم٤ًموم٦م أن ٟمٕمٚمؿ أن ويٜمٌٖمل ،٦مسمًٝمقًم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٕمرف ويٛمٙمـ ًمٜم٤م

 ُمـ ٟم٤مسمٕم٦م طمْم٤مرشمٜم٤م ألن اًمنمق ٟمحق االدم٤مه واًمٕمرب ُمٍم قمغم جي٥م ًمذا ،ؿم٤مؾمٕم٦م ًمٞم٧ًم واًمّملم

 وسمًامهت٤م قمٚمقُمٝم٤م سمٗمٞمض اًمٕم٤ممل أصمرت اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م احلْم٤مرة آظمره٤م ويم٤من ذىمٞم٦م ُمرشمٙمزات

(2) واألظمالىمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وىمًامهت٤م
 - 

  

 حتدي٤مت ُمقاضمٝم٦م ذم اًمٗمَٕم٤مل ودوره اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم شمريمٞمزه٤م ُمـ اًمدراؾم٦م هذه أمهٞم٦م شم٠ميت ,1

 ذم ُمٙم٤مؾم٥م وحي٘مؼ اًمٌنمي٦م اعمقارد ىمٞمٛم٦م ُمـ يرومع اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أن قمغم شُم١ميمد ومٝمل ،اًمتٜمٛمٞم٦م

 - واعمج٤مالت األقمامل خمتٚمػ

 دمرسم٦م ُمـ اإلوم٤مدة ظمالل ُمـ ٚمٛمٞم٦ماًمٕم ًمٚمٌحقث قمٚمٛمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ووع حم٤موًم٦م ذم اًمدراؾم٦م شُمٗمٞمد ,8

  - ُمٍم وإُمٙم٤مٟم٤مت فمروف طمدود ذم اًمّملم

 سم٤مجل٤مُمٕمت٤مت اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث شمقفمٞمتػ يمٞمٗمٞم٦م ذم اعمختٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج ىمٓم٤مقم٤مت اًمدراؾم٦م شُمٗمٞمد ,3

 دمرسمت٦م ُمتـ اإلومت٤مدة ظمالل ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث قمغم االضمتامقمل اًمٓمٚم٥م وزي٤مدة ،ًمّم٤محلٝمؿ

  - اًمّملم

                                                 
( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، سعحٌس ِحؾغط١ش، ِؼٙدذ جٌذسجعدحش 1)

 .  47َ، صـ  2224س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١

 .  132(  ئذشج١ُ٘ جألخشط : جٌص١ٓ جٌخٍف١س جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌٕفؼ١س جٌرشجؾّحض١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 ًمٚمٛمِمٙمالت اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلٚمقل إلدراك اًم٘مقُمل اًمققمل اؾمتث٤مرة ذم اًمدراؾم٦م هذه أمهٞم٦م شم٠ميت يمام ,1

 ،ُمٍمت وسمخ٤مصت٦م  اًمٕمرسمٞمت٦م اًمٌٚمتدان شمقاضمتف اًمتل االضمتامقمٞم٦م واًمؽمسمقي٦م واًمت٘مٜمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م

 - اعمٍمي اعمجتٛمع شمٜمٛمٞم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م دور إمم اعمٚمح٦م احل٤مضم٦م ُمدى وإسمراز

 اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ذم اًمٕمٚمٛمتل ٌح٨ماًم شمٓمقر إمم أدت اًمتل اجلقهري٦م األؾم٤ٌمب قمغم اًمقىمقف ,0

  - اًمٌح٨م أدوات سمقاؾمٓم٦م اعمتقاومرة اعمٕمٓمٞم٤مت حتٚمٞمؾ ظمالل ُمـ ،اًمِمٕمٌٞم٦م

 اًمتجرسمت٦م ُمتـ اعمًتتٗم٤مدة واآلًمٞمت٤مت واعمٌت٤مدئ األؾمتس ُمتـ جمٛمققم٦م احل٤مًمٞم٦م اًمدراؾم٦م شم٘مدم ,1

 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م إلصتالح شمرسمقيت٦م إلؾمتؽماشمٞمجٞم٦م ريمت٤مئز شمٙمقن أن يٛمٙمـ واًمتل ،اًمّمٞمٜمٞم٦م

  -اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤ممل ودول ُمٍم ذم ي٦ماالىمتّم٤مد اًمتٜمٛمٞم٦م ذم ومٕم٤مًمٞمتف وزي٤مدة

  

 : ايمتايمقة األهداف حتؼقق إلم ايمدراؽمة هذه سمسعى

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م- اًمٜمٝمْمت٦م ذم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م دور قمـ واًمٕمرسمٞم٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٛمٙمت٦ٌم دراؾم٦م شم٘مديؿ ,1

  ؟ اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول ُمٍم ذم اًمٜمٛمقذج هذا ُمـ االؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ ويمٞمػ

 - اًمّمٞمٜمٞم٦م احلْم٤مرة ُمالُمح شمِمٙمٞمؾ ذم وأمهٞمتف اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م دور إسمراز ,8

 سمح٤مضمت٤مت ارشم٤ٌمـمتف وُمتدى اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وآًمٞم٤مت وـمٌٞمٕم٦م واىمع قمغم اًمتٕمرف ,3

   - اعمجتٛمٕمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت

 - اعمٕم٤مسة اًمّملم هنْم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمقفمٞمػ يمٞمٗمٞم٦م قمغم اًمتٕمرف ,1

    اعمجتٛمع- طم٤مضم٤مت شمٚمٌل اعمختٚمٗم٦م اعمٕمروم٦م ٘مقلطم ذم وُمتخّمّم٦م ُُم١مهٚم٦م سمنمي٦م يمقادر إقمداد ,0

 وص٘مؾ واالسمتٙم٤مر واًمتٛمٞمز ًمإلسمداع اًمداقمٛم٦م واالضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م اًمٌٞمئ٦م شمقومػم ,1

 اعمقاه٥م-

 اعمقضمتف اًمتٓمٌٞم٘مل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وسمخ٤مص٦م ُمًتقاه ورومع ودقمٛمف اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمِمجٞمع ,2

 وشمٜمٛمٞمتف- اعمجتٛمع خلدُم٦م
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 اًمتٕمٚمتٞمؿ وُم١مؾمًت٤مت ضمٝمت٦م ُمـ واخل٤مص اًمٕم٤مم اًم٘مٓم٤مقملم سملم ؼوصمٞم ُم١مؾمز ارشم٤ٌمط إجي٤مد ,3

 هذيـ شمٓمقير ذم اعم١مؾم٤ًمت هذه ذم اعم١مهٚم٦م اًمٓم٤مىم٤مت ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة أظمرى ضمٝم٦م ُمـ اًمٕم٤مزم

 اًمتٓمٌٞم٘مل- اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م االؾمتِم٤مرات ـمريؼ قمـ اًم٘مٓم٤مقملم

 ذم ودوره اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم واآلًمٞم٤مت واعم٤ٌمدئ األؾمس ُمـ جمٛمققم٦م اؾمتخالص ,4

  اًمٌالد- ٦مهنْم

  

 وشمٗمًتػمه٤م واعمٕمٚمقُمت٤مت احل٘مت٤مئؼ مجتع يًتتٝمدف اًمذي اًمقصٗمل اعمٜمٝم٩م اًم٤ٌمطم٨م يًتخدم

 اًمٌحت٨م شمٓمقير ذم ُمٜمٝم٤م االؾمتٗم٤مدة هبدف واًمتقصٞم٤مت اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ جمٛمققم٦م واؾمتخالص وحتٚمٞمٚمٝم٤م

 - اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول ُمٍم ذم اًمتٜمٛمقي٦م اًمٜمٝمْم٦م قمٛمٚمٞم٦م ذم إجي٤مسمٞم٦م أيمثر جيٕمٚمٝم٤م سمام اًمٕمٚمٛمل

 احل٘مت٤مئؼ قمتغم ًمٚمتٕمرف اًمت٤مرخيل اعمٜمٝم٩م ُمـ اًمٌح٨م حم٤مور ُُمٕم٤مجل٦م ذم اًم٤ٌمطم٨م يًتٗمٞمد يمام 

 يِمتتٛمؾ وُمت٤م اعمتٜمٝم٩م هذا أدوات شمٜم٤مول اًمدراؾم٦م ؾمتح٤مول طمٞم٨ُم  ،اعمقوقع ختص اًمتل اًمت٤مرخيٞم٦م

 وحتٚمٞمتؾ ،اعمختٚمٗمت٦م ُمّمت٤مدره٤م ُمتـ اعمٕمٚمقُم٤مت ومجع ،اعمِمٙمٚم٦م حتديد ذم شمتٛمثؾ ظمٓمقات ُمـ قمٚمٞمف

 إمم واالٟمتٝمت٤مء ،واالؾمتدالل االؾمت٘مراء ًمٕمٛمٚمٞم٤مت وإظمْم٤مقمٝم٤م ،سمٞمٜمٝم٤م واًمرسمط ،ٜمٞمٗمٝم٤موشمّم ،اًمقىم٤مئع

  - ديٜم٤مُمٞم٤مهت٤م شمٗمًػم ذم وشمٗمٞمد اعمدروؾم٦م اًمٔم٤مهرة حتٙمؿ قم٤مُم٦م ادم٤مه٤مت سمٛمث٤مسم٦م شمٙمقن ُمٕمٞمٜم٦م ٟمت٤مئ٩م
 

 

 اجلغرادم: اظمجال  -1

 دول أهتؿ أطمد شُمٕمد واًمتل  اًمّملم  ًمدوًم٦م احلْم٤مري٦م اًمٜمٝمْم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م دور دراؾم٦م

 - األىمَم اًمنمق ضمٜمقب دول وٛمـ شم٘مع واًمتل اًمّم٤مقمدة اآلؾمٞمقي٦م اًمٜمٛمقر

 : ايمزمـي اظمجال  -2

 مجٞمتع شمِمتٛمؾ حمددة زُمٜمٞم٦م ومؽمة حتديد دون اعمتقومرة اإلطمّم٤مئٞم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت قمغم اًمٌح٨م اىمتٍم

 -  اًمٌح٨م
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 : يقم ظما احلضارية يمؾـفضة ىمـؿوذج ايمصكم دويمة اطمتقار سمم وومد

 ضمذري٦م حتقالت وأطمدصم٧م وأصمرت سمّمامهت٤م شمريم٧م اًمتل اًمتج٤مرب أطمد اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٦ماًمتجر ٕمدشمُ 

 يٙمتقن أن يٛمٙمتـ شمٜمٛمٞمت٦م ٟمٛمتقذج ىمدُم٧م أهن٤م ٟمجد ٟم٤مُمٞم٦م يمدوًم٦م فمروومٝم٤م فمؾ وذم ؿمٕمقهب٤م طمٞم٤مة ذم

 اًمتٜمٛمٞم٦م ؾمٚمؿ درضم٤مت ذم لاًمرىم هبذا وشمًٕمك اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول سم٘مٞم٦م ُمٜمٝم٤م شمًتٗمٞمد أن يٛمٙمـ ممٞمزة دمرسم٦م

 ًمٚمتحتدي٨م اٟمتٝمجتٝمت٤م اًمتتل واًمٓمترق اًمتجرسمت٦م ُمتـ ٟم٘مػ أن جي٥م أٟمف ٜمٞم٦ماًمّمٞم سم٤محلٙمؿ وًمت٠مظمذ -

 قمتغم ـمترأت اًمتل اجلقهري٦م واًمتحقالت اجلذري٦م سم٤مًمتٖمػمات واإلعم٤مم ،واالؾمتٗم٤مدة اًمٜمٗمع سمٖمرض

 اًمتٓمتقر ُمتـ اعمزيتد إمم يؾمتٞم١مد شمٖمػم إمم وأدت االٟمت٘م٤مًمٞم٦م اعمرطمٚم٦م أصمٜم٤مء ذم اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م طمٞم٤مة

 واًمٕمنميـ ٤مدياحل اًم٘مرن ذم ًمٚمّملم اعمًت٘مٌكم
( 1 )

 - 

 واعمجتٛمتع اًمت٘مٚمٞمتدي اعمجتٛمع سملم اًمتحقل قمٛمٚمٞم٦م ذم اًمتٜم٘مؾ ،اًمّملم دمرسم٦م ؾمامت أهؿ وُمـ

 ،واًمتٕمدديت٦م اعمريمزيت٦م ،اإلٟمًت٤من وحتتدي٨م اعمجتٛمتع حتتدي٨م ،واًمت٘مٚمٞمتديلم اعمٕم٤مسيـ،احلدي٨م

 ْمت٤مرةواحل اًمزراقمٞمت٦م احلْمت٤مرة ،واًمرأؾمتامًمٞم٦م االؿمتؽمايمٞم٦م ،اًمًتقق واىمتّمت٤مد اعمقضمف االىمتّم٤مد

 إمم سم٤مإلوت٤موم٦م احلديثت٦م- اًمذاشمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م وٟمٛمق اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمتًٚمٓم٦م اًمِمخّمٞم٦م شمقاري ،اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

 طمٞمت٤مهتؿ وـمري٘م٦م األومراد إٟمت٤مج أؾمٚمقب أن طمٞم٨ُم  ،وؾمٞمٙمقًمقضمًٞم٤م صم٘م٤مومًٞم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م شمٓمقير

 احلديثت٦م األؿمتٞم٤مء ُمراىمٌت٦م ذم شم٘مٚمٞمتدًي٤م ُمت٤مزال اًمتٗمٙمػم أؾمٚمقب سمٞمٜمام ،احلدي٨م األؾمٚمقب إمم شمٜمتٛمل

( 2 ) وإدرايمٝم٤م وشم٠مُمٚمٝم٤م
- 

 ظمدُم٦م ذم وشمقفمٞمٗمف اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمتٓمقير اهتٛم٧م اًمتل اًمرائدة اًمدول ُمـ اًمّملم وشُمٕمد

 ىمٓم٤مقم٤مت وسملم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سملم ىمقي٦م صٚم٦م هٜم٤مك أن سمٛمٕمٜمك ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م وزي٤مدة اإلٟمت٤مج ىمٓم٤مقم٤مت

 اإلٟمت٤مج
(3)

- 

                                                 
شز، ( 1) م٘ح ٌٕؾـش، ٌج ٚج ٍطٛص٠غ  ١ًٍ ِمحسْ، دجس لرحءٌ  ،  ضك ؼحٌُ ١ٍُ فٟ دٚي ٌج ٌطؼ ظُ ج ٌرٟٛ٘ : ٔ  ، فحسٚق ج  .137َ،  صـ 2221ؽرً ذذسْج

دٟد ضؾدٓد ٚ( 1) ؼض٠ددض قّددذٞ، ِشجؾؼددسٌ  ،  ضشؾّددس د ػرددذ ٌج ّح دٟد طولاددح ِدٓد ٌج غددطمرً ٔج كدٛد جٌّ ٌطمددذَٔ  ؼحصددشْٚ : ج ١ْٕٛ جٌّ صدد١ ٚذدٓد : ٌج

ىطدحخ سلُد  ؼشفدس، ٌج ؿضء جألٚي، عٍغٍس ػحٌُ جٌّ ٛٔغ، ٌج ٠ٛدص، 212ضؾ ى ٚج٢دجخ، ٌج  ْ فٕٛد ٌٚج ٍػمحفدس  طٌٕٟ  ٛد ؿٍدظ ٌج َ، صـد  1226، جٌّ

11 . 

 َ  . ١ٔٛ٠2227ٛ  ِٓ  25( صك١فس جٌؾشق جألٚعظ، 2)
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 ،قمت٤مم سمِمتٙمؾ ،اًمّملم طمقل احلديث٦م اعمّم٤مدر ٟمدرة اًمٌح٨م واضمٝم٧م اًمتل اًمّمٕمقسم٤مت متثٚم٧م

 يتٓمترق مل ،اعمّمت٤مدر ُمـ ٟمدر ُم٤م أن قمـ ومْماًل  ،أيًْم٤م اعمٍمي٦م اعمٙمت٤ٌمت ذم األضمٜمٌٞم٦م اعمّم٤مدر وٟمدرة

 اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ذم اًمتٙمٜمقًمتقضمل واًمتٓمتقر اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمقاىمع اعمتٕمٚم٘م٦م اعمقاوٞمع صٚم٥م إمم

 اعمقوتققم٤مت هتذه ُمـ حمدودة ضمقاٟم٥م ًم٧مشمٜم٤مو وصٗمٞم٦م يمت٤مسم٤مت اًمٖم٤مًم٥م ذم يم٤مٟم٧م وإٟمام ،اًمِمٕمٌٞم٦م

 - طمدة قمغم يمؾ

 

 اًمدراؾمتت٤مت اًمٕمٚمٛمٞمتت٦م، اًمٙمتتت٥م وهتتل اًمٕم٤مُمتت٦م األيم٤مديٛمٞمتت٦م األدوات اًمدراؾمتت٦م اؾمتتتخدُم٧م

 ودوائر اعمختٚمٗم٦م واًمٜمنمات واعمٜمِمقرات واإلطمّم٤مءات واًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمدوري٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، واًمٌحقث

 اعمٕم٤مرف-

  

 ُمتـ يمثتػم أظمذت طمٞم٨ُم  ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم اعمت٤ًمرع سم٤مًم٤ًٌمق قماًمٞم قم٤معمٜم٤م يتٛمٞمز

 ،اًمتٜمٛمٞمت٦م ألهمتراض وشمقفمٞمٗمف اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م حمٙمٛم٦م وظمٓمط ظم٤مص٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ووع سمٛمٌدأ اًمدول

 ،ـمٛمقطم٤مهتت٤م ُمًتتقى إمم يقصٚمٝم٤م اًمذي األُمثؾ اًمٜمحق قمغم واًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٌنمي٦م ُمقارده٤م واؾمتثامر

 اعمجت٤مالت خمتٚمتػ ذم ىمقهتت٤م ًمتح٘مٞمتؼ اًمقطمٞمتد اًمًٌٞمؾ هق لاًمٕمٚمٛم اًمٌح٨م سم٠من الىمتٜم٤مقمٝم٤م وذًمؽ

 يم٤مٟمت٧م وإذا - واحلْمت٤مري اًمتدوزم طمْمقره٤م إصم٤ٌمت ذم األهؿ واًمٕم٤مُمؾ ،اًمقـمٜمٞم٦م ؾمٞم٤مدهت٤م وشمٕمزيز

 األُمؿ قمٔمٛم٦م أن أدريم٧م أهن٤م إمم يرضمع ومذًمؽ ،اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م يمٌػًما اهتامًُم٤م شمقزم اعمت٘مدُم٦م اًمدول

 ُمرهتقن ؾمٞم٤مؾمت٤مهت٤م وُمراُمل حت٘مٞمؼ أن وإمم ،واعمٝم٤مري٦م ري٦مواًمٗمٙم اًمٕمٚمٛمٞم٦م أسمٜم٤مئٝم٤م ىمدرات ذم شمٙمٛمـ

 ذم األؾم٤مؾمتٞم٦م واًمدقم٤مُمت٦م األومم اًمريمٞمتزة هق اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م - اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم سم٤مًمتٗمقق

 وحتّمتلم ،اًمدوًمٞمت٦م ُمٙم٤مٟمتٝمت٤م قمتغم واعمح٤مومٔمت٦م ؿمٕمقهب٤م روم٤مهٞم٦م وحت٘مٞمؼ ،وشمٓمقره٤م اًمدول اىمتّم٤مد

  دوم٤مقم٤مهت٤م
(1)

-   

                                                 
( ػرذ هللا ؽّص جٌّؿ١ذي ٚآخشْٚ : جٌركع جٌؼٍّٟ فٟ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ل ئؽدىح١ٌحش ٚآ١ٌدحش ٌٍّٛجؾٙدس ل، جٌّإعغدس جٌؼشذ١دس 1)

 . 66َ، صـ 2225ٌوعطؾحسجش جٌؼ١ٍّس ٚض١ّٕس جٌّٛجسد جٌرؾش٠س، جٌّىطد جٌؿحِؼٟ جٌكذ٠ع، 
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 ،احلْمت٤مري٦م اًمٜمٝمْم٦م ذم ودوره اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمّمدد اًمراهٜم٦م دراؾم٦ماًم إمم اًم٤ٌمطم٨م ادمف وىمد

 - واًمٌٕمٞمد اًم٘مري٥م اعمدى قمغم اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم سم٠ممهٞمتف ُمٜمف ي٘مٞمٜم٤ًم

  : التالْ الهحُ عمٖ احلالّٕ الدزاسٕ مشكمٕ صّاغٕ ميكو يرا َعمٖ

 اإلٟمتت٤مج تىمٓم٤مقمت٤م قمتـ قمزًمت٦م ذم ضمٕمٚمتتف ىمّمتقًرا اًمٕمتري اًمقـمـ ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُيٕم٤مين

 اًمٌٜمٞمت٦م وتٕمػ قمتـ اًمّم٤مدرة اًمت٘م٤مرير ظمالل ُمـ اًمدراؾم٦م ُمِمٙمٚم٦م اؾمتخالص ويٛمٙمـ ،اعمختٚمٗم٦م

 ُمٚمٞمتقن ًمٙمتؾ سمحًث٤م 131 ؾمقى اًمٕمري اًمقـمـ يٛمتٚمؽ ال إذ ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ومرص وىمٚم٦م اًمتحتٞم٦م

 اًمقاليت٤مت أُم٤م ،وٕمًٗم٤م 33 طمقازم روؾمٞم٤م متٚمؽ سمٞمٜمام ،إهائٞمؾ ًمدى ُم٤م قمنم يٛمثؾ ُم٤م وهق ،ُمقاـمـ

 ًمٚمٌحت٨م ُمٕم٤مهد إٟمِم٤مء إمم اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول شمًٕمك أن اًميوري ومٛمـ - وٕمًٗم٤م 16 ومتٛمتٚمؽ حدةاعمت

 قمـ يمٚمف هذا ورهمؿ - اجل٤مُمٕم٦م ُمًت٘مٌؾ إـم٤مر ووٛمـ ،اًمتٜمٛمقي٦م األهداف خلدُم٦م اًمتٓمٌٞم٘مل اًمٕمٚمٛمل

 يِمتٙمؾ طمٞم٨ُم  اعمقوقع هلذا أمهٞم٦م شمقزم ال اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول أن إال االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمٌح٨م أمهٞم٦م

  - (1)اًم٘مقُمل  اًمدظمؾ ُمـ %6330 يتٕمدى وال  ،أومري٘مٞم٤م ُمـ أىمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم ٤مإٟمٗم٤مىمٝم

 ُمـ اعم٘مدُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م األوراق ٟم٦ًٌم أن ل اًمٕمٚمؿ قمٍم ل يمت٤مسمف ذم زويؾ أمحد اًمديمتقر ذيمر وىمد

 ضم٤مُمٕمت٤مت شم٘مدُمٝم٤م اًمتل اعمحَٙمٛم٦م األسمح٤مث جمٛمقع ُمـ %6،6663 سملم شمؽماوح اًمٕمرسمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت

 اًمٕم٤ممل
(2)

-  

 ُمتقضمًزا اًم٘مٓمري٦م اًمنمق صحٞمٗم٦م ٟمنمت ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٕمٛمؾ ُمٜمٔمٛم٦م قمـ اًمّم٤مدر اًمت٘مرير ١ميمدويُ 

 جمت٤مالت ذم اًمٙم٤مؾمتح اإلهائتٞمكم اًمتٗمتقق ُمتـ اعمٜمٔمٛمت٦م طمذرت ،م 8668 أيمتقسمر ُمـ 16 ذم ًمف

 ذم اصمٜمتلم قمتغم يزيتد ال اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م قمغم اًمٕمري اإلٟمٗم٤مق ُمٕمدل أن وذيمرت ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 ُمتـ %3،1 إمم إهائٞمتؾ ذم اًمٜمًت٦ٌم هتذه شمّمتؾ طملم ذم %68 اًم٘مقُمل اًمدظمؾ ُمـ ؾمٜمقًي٤م األًمػ

 طمتقازم يزيتد إهائٞمؾ ذم اًمٗمرد دظمؾ ُمتقؾمط أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم ؾمٜمقًي٤م هل٤م اًم٘مقُمل اًمدظمؾ إمج٤مزم

 - ( ًمٌٜم٤من – ؾمقري٤م –األردن –ُمٍم ) هل٤م اعمج٤مورة اًمدول ذم اـمـاعمق دظمؾ قمـ وٕمًٗم٤م 11

                                                 
ذٚي جٌؼشذ١دس فدٟ ظدً جٌطكدذ٠حش جٌشجٕ٘دس، جٌّؿٍدس جٌؼشذ١دس ٌٍطشذ١دس، جٌّؿٍدذ ( جٌّٕؿٟ ذٛ ع١ٕٕس : ِغطمرً جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ فٟ ج2ٌ)

 . 23َ، صـ  2225، ذ١شٚش، 2، جٌؼذد 25

.  5( فٙذ جٌؼشجذٟ جٌكحسغٟ : أصِس جٌركدع جٌؼٍّدٟ ٚجٌط١ّٕدس، ِشودض أعدرحس ٌٍذسجعدحش ٚجٌركدٛظ ٚجإلػدوَ، جٌش٠دح ، صدـ 3)

    .http://www.acbar.comذكع ِٕؾٛس ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ :
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 قمتغم اًم٘متقُمل ٟم٤مدمٝمت٤م إمجت٤مزم ُمـ %1 و %8 سملم ُم٤م اًمٙمؼمى اًمدول ومٞمف شمٜمٗمؼ اًمذي اًمقىم٧م ذم

 ومٞمٝم٤م اًم٘مقُمٞم٦م اًمدظمقل وخ٤مُم٦م قمغم اًمتٜمٛمٞم٦م أضمؾ ُمـ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمقفمٞمػ قمٛمٚمٞم٤مت
(1)

-  

 قمتغم اإلٟمٗمت٤مق ُمًتتقى أن م 8616 قمت٤مم ذم اًمٞمقٟمًٙمق ُمٜمٔمٛم٦م قمـ اًمّم٤مدر اًمت٘مرير وُي١ميمد

 ُم٤م يتج٤موز ال إذ 5 رتُمّم ثؾُم يمؼمى دوًم٦م ذم طمتك ًمٚمٖم٤مي٦م وٕمٞمػ اًمٕمري اًمٕم٤ممل ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 اًمٕم٤مُم٦م اعمقازٟم٦م ُمـ %6،83 اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم ومٞمٝم٤م ُيٜمٗمؼ
(2)

-  

 ٟمحتق سمٚمٖمت٧م أورسم٤م ذم االظمؽماع سمراءات أن إمم ،م1443 قم٤مم اًمٞمقٟمًٙمق إطمّم٤مئٞم٤مت وشُمِمػم

 ،اجلديتدة اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م واًمتدول اًمٞم٤مسمت٤من ذم يم٤مٟمت٧م %1-11 ،اًمِمامًمٞم٦م أُمريٙم٤م ذم 33-1% ،12-1%

 قمتغم طمّمتٚم٧م وم٘متد اًمٕمرسمٞمت٦م اًمتدول أُم٤م ،اًمٕم٤ممل دول وسم٤مىمل وأؾمؽماًمٞم٤م اجلٜمقسمٞم٦م أُمريٙم٤م ذم 8-1%

اًمٕم٤ممل ذم شمٙمٜمقًمقضمل اسمتٙم٤مر سم٠مي يمٚمٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول شُمًٝمؿ مل أي ،صٗمر%
(3)

 -    

 ُيٕم٤مين ،ظم٤مص٦م اجل٤مُمٕم٤مت وذم قم٤مُم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أن إمم ل مستجغم: أمحد ايمدىمتور وُيشغم

 اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٛمراطمؾ اعمٓمٚمقب اهلدف حتديد قمغم ًم٘مدرةا وقمدم واًمتٜمًٞمؼ اًمتخٓمٞمط همٞم٤مب ُمـ

 طمٚمقاًل  ًمٜم٤م يٓمرح وحمدد ُمدروس قمٚمٛمل سمرٟم٤مُم٩م وضمقد وقمدم ،األوًمقي٤مت حتديد همٞم٤مب سمٛمٕمٜمك

 اعم١مؾم٤ًمت ضم٤مٟم٥م ُمـ واوح ختٌط يقضمد أٟمف يمام ،اعمٍمي اعمجتٛمع عمِمٙمالت وواىمٕمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م

 ل سمٞمٜمٝم٤م شمٜمًٞمؼ ُيقضمد وال  اًمٕمٚمٛمٞم٦م
(4)

-  

 ال ُمٍمت ذم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م جمت٤مل ذم اعمٌذوًم٦م اجلٝمقد سم٠من ل : فمامر ضمامد ايمدىمتور ويذىمر

 واًمتٜمٔمتٞمؿ اًمتٛمقيتؾ طمٞمت٨م ُمتـ اًمٜم٤مُمٞمت٦م اًمتدول سمٕمتض ذم أو اعمت٘مدُمت٦م اًمدول ذم سم٤مجلٝمقد شم٘م٤مرن

 سم٤مجل٤مُمٕمت٤مت اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ُم١مؾم٤ًمت دور ذم ىمّمقر إمم ُيِمػم وهذا ،واإلٟمت٤مج واعمقوققم٤مت

 اإلٟمتت٤مج ُم١مؾمًت٤مت وشمٓمقير واًمٌٞمئ٦م اعمجتٛمع ظمدُم٦م ذم ي٦ماعمٍم واعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وُمرايمز
(5)

- 

                                                 
( ػط١س ذٓ ػرذ جٌك١ٍُ صمش : جٌفؿٛز جٌطم١ٕس ٚآغحس٘ح جاللطصحد٠س فدٟ جٌدذٚي جإلعدو١ِس، و١ٍدس جٌؾدـش٠ؼس، ؾحِؼدس أَ جٌمدشٜ، 1)

 .http://www.kantkaji.com. ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : 26ذكع ِٕؾٛس، صـ 

   http://www.unesco.orgَ .  2212( ضمش٠ش ج١ٌٛٔغىٛ، 2)

 . 11: جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج، ِشؾغ عحذك،  صـ   ( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ3)

، جٌمددح٘شز، 222( أقّددذ ِغددطؿ١ش : ل جٌٕٙذعددس جٌٛسجغ١ددس جٌّخددشؼ جٌٛق١ددذ ألصِددس ِصددش جٌمزجت١ددس ل، ؾش٠ددذز جٌؼشذددٟ، جٌؼددذد 1)

 .   2َ، صـ  2224ِحسط 

 –ِىطرددس جٌددذجس جٌؼشذ١ددس ٌٍىطددحخ  –ذدد١ٓ جٌشعددحٌس ٚجٌّإعغددس  جٌؿحِؼددس –(  قحِددذ ػّددحس : ل دسجعددحش فددٟ جٌطشذ١ددس ٚجٌػمحفددس 2)

 . 77َ، صـ  1226جٌمح٘شز، 
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 واًمٕمتري اعمٍمتي اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م ُمًػمة ذم شم٘مػ اًمتل اعمٕمقىم٤مت شمٚمؽ شمٚمخٞمص وُيٛمٙمـ  

 : اًمت٤مزم اًمٜمحق قمغم

 :(1) عممّٕ َمعُقات ،عممّٕ معُقات فًهاك

  - اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم رسمٞم٦ماًمٕم اًمدول عمٕمٔمؿ ؾمٞم٤مؾم٤مت أو اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت وضمقد قمدم ,1

 - اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ُمقازٟم٤مت ذم اعمرصقدة اعمخّمّم٤مت وٕمػ ,8

 - ُمدرسم٦م اًمٖمػم اًمٕمٜم٤مس قمغم واقمتامده٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ُمـ اًمٌنمي اًمٕمٜمٍم هروب ,3

 - اًمدول ًمٌٕمض اإلٟمت٤مضمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت واعمختؼمات اعمرايمز ذم اعمٕمٚمقُم٤مت ىم٤مقمدة وٕمػ ,1

  - اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول سمٕمض ذم اًمٌحثٞم٦م اعمرايمز أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م قمدم ,0

 أن ضمًدا اعم١معم٦م احل٘م٤مئؼ ومٛمـ 5 اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق وٕمػ – سم٤مًمٓمٌع – ومٞمٝم٤م ُم٤م وأهؿ

 شمٜمٗم٘متف سمتام ُم٘م٤مرٟمتتف يٛمٙمـ وال  ،ضمًدا وٕمٞمػ إٟمٗم٤مق اًمٕمري اًمٕم٤ممل ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم ُيٜمٗمؼ ُم٤م

 - اًمٙمؼمى اًمدول

  : َالتدمري اخلطُزٔ غإِ يف ستاىظاي ذلك عو نتخ َقد

  -اًمتٜمٛمٞم٦م ذم إؾمٝم٤مُمف وقمدم ،وىمٚمتف ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُمًتقى وٕمػ: أوالمها

 اًمٕمٚمامء قمٚمٞمٝم٤م أـمٚمؼ يم٤مرصم٦م وهذه ،اعمت٘مدُم٦م اًمدول إمم اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤ممل ُمـ اًمٕمٚمامء هجرة : وشماكقفام

   - ( اًمٕمٚمامء هجرة أو) ،( اًمٌنمي اعمخ ٟمزيػ )

 ومت٢من اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمدور رائده دمرسم٦م ٕمٙمسشم اًمٌح٨م ىمْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وعم٤م

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتجرسم٦م ُمـ االؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ يمٞمػ اًمرئٞمز: اًم١ًمال ذم شمٙمٛمـ احل٤مًمٞم٦م اًمدراؾم٦م ُمِمٙمٚم٦م

 ؟ طم٘مٞم٘مٞم٦م شمٜمٛمقي٦م هنْم٦م إلطمداث اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول رتُمّم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وإصالح شمٓمقير ذم

                                                 
 – 12َ، صدـ صدـ   2225( ِكّذ ِغؼذ ٠حلٛش : جٌركع جٌؼٍّٟ جٌؼشذٟ ل ِؼٛلحش ٚضكذ٠حش ل، ذكع ِٕؾٛس، أغغطظ 3)

22. 
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 ايمتايمقة ايمصقانمة إمم ُمٜمٝم٤م االٟمتٝم٤مء شمؿ وىمد اًمت٤ًمؤالت ُمـ قمدد ًمدراؾم٦ما ُمِمٙمٚم٦م أصم٤مرت ًم٘مد

 : وهي مـفا اظمستػادة ايمدروس واؽمتخالص حتؾقؾفا هبدف

 ؟ اًمّمٞمٜمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمِمٙمٞمؾ ذم دوًرا اًم٘مقى ًمٕم٧ٌم هؾ ,1

 ؟ اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م هق ُم٤م ,8

  ؟ اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م واىمع هق ُم٤م ,3

 ؟ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م حت٘مٞمؼ ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م دور ُم٤م ,1

  ؟ اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ذم اًمتٛمٞمز ُمالُمح أهؿ ُم٤م ,0

 واًمٗمِمؾ اًمٜمج٤مح أؾم٤ٌمب قمغم اًمقىمقف اًمّمٞمٜمل اًمٜمٛمقذج قمرض ظمالل ُمـ يٛمٙمـ هؾ ,1

 ؟ اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول عمٍم اعمًتٗم٤مدة اًمدروس سمٕمض إمم اًمقصقل

 ؟ اًمّمٞمٜمٞم٦م رسم٦ماًمتج ُمـ االؾمتٗم٤مدة وقء ذم اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م اعم٘مؽمح اًمتّمقر ُم٤م ,2

  

 

 وُمٜمتف وإطمٙم٤مُمتف، األُمر إشم٘م٤من : سمٛمٕمٜمك ًمٚمرازي، اًمّمح٤مح خمت٤مر ذم شم٘مـ( ) ُم٤مدة وردت      

 وىمد ،[33اًمٜمٛمؾ: ؾمقرة ]                      ﴾ ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب ﴿شمٕم٤ممم: ىمقًمتتتف

 يمٛمترادف شم٘مٜمٞمت٦م يمٚمٛمت٦م اًمٙمٌػم ُمٕمجٛمف ُمـ رةاحلْم٤م أًمٗم٤مظ ذم سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م جمٛمع اقمتٛمد

 اًمت٘مٜمٞمت٦م أن يٕمٜمتل سمتام وذًمتؽ (1) قمٚمٞمتف وىم٤مئٛمت٦م اإلشم٘م٤من ُمـ ُمِمت٘م٦م اًمت٘مٜمٞم٦م أن سم٤مقمت٤ٌمر ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 األصٞمؾ- اًمٕمري همػم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م عمّمٓمٚمح شمٕمري٥م

 وهوو اًمٞمقٟم٤مٟمٞمت٦م اًمٚمٖم٦م إمم يرضمع شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٗمٔم٦م أصؾ أن قمغم  اًمٚمٖمقي٦م اعمراضمع أهمٚم٥م شمتٗمؼ

 أو اًمدراؾمت٦م وشمٕمٜمتل logos اًمّمتٜم٤مقم٦م، أو اًمٗمتـ وشمٕمٜمتل techno مها: ىمؾؿتكم من قفاهم مؽون

  دراؾم٤مت أو قمٚمقم اإلهمري٘مل أصٚمف ذم يٕمٜمل اعمّمٓمٚمح وم٢من سمٕمْمٝمام ذم اًمٙمٚمٛمتلم ويٛمزج اًمٕمٚمؿ،

                                                 
 .24، صـ 3ِخطحس جٌصكحـ ٌٍشجصٞ :  ِحدز ضمٓ، ٚجٌّؼؿُ جٌىر١ش ؾـ (1)



21 

  

 
 
 

 اإلٟمجٚمٞمزيتت٦م اًمٚمٖمتت٦م ذم ُمٕمٜمتت٤مه قمتتـ يمثتتػًما خيتٚمتتػ ال ُمٕمٜمتتك وهتتق ومٜمقهنتت٤م، أو اًمّمتتٜم٤مئع

Technology (1)-  

 ذم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ٟمتت٤مئ٩م الؾمتخدام اًمراُمل اعمٜمٔمؿ اجلٝمد هل سم٠مهن٤م ٜمقًمقضمٞم٤ماًمتٙم وشُمٕمرف

  -(8) واًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سملم اًمقصؾ طمٚم٘م٦م سمٛمث٤مسم٦م هل أو اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

 ذم اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واالظمؽماقمت٤مت ًمالسمتٙمت٤مرات اًمٕمٛمتكم اًمتٓمٌٞمتؼ سم٠مهنت٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وشُمٕمرف 

 شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م شمٓمٌٞمتؼ سمقاؾمتٓم٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمتدوزم ؾاًمٜم٘م ويتؿ االىمتّم٤مدي٦م واألٟمِمٓم٦م اعمج٤مالت

  -(3) آظمر سمٚمد ذم اىمتّم٤مدي٦م وطمدة أو ُم١مؾم٦ًم أو هٞمئ٦م ىمٌؾ ُمـ ُمٕملم سمٚمد ذم ـمقرت أو اسمتٙمرت

 

 وضمٝمت٦م ُمتـ أهنت٤م إال ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُم٤مٟمع ضم٤مُمع شمٕمريػ ووع صٕمقسم٦م ُمـ اًمرهمؿ قمغم وًمٙمـ

 جمٛمققمت٦م سم٠مهنت٤م: شمٕمريٗمٝمت٤م يٛمٙمتـ فوم٢مٟمت ًمإلٟمتت٤مج ُمدظماًل  أو ُمقرًدا سم٤مقمت٤ٌمره٤م االىمتّم٤مدي اًمتحٚمٞمؾ

 أو ،ُمت٤م قمٛمتؾ أداء ذم اإلٟم٤ًمن يًتخدُمٝم٤م اًمتل واألدوات ،واعمت٤مطم٦م اعمؽمايمٛم٦م واخلؼمات اعمٕم٤مرف

 ُمًتتقى قمتغم أيمت٤من ؾمتقاء ،واعمٕمٜمقي٦م اعم٤مدي٦م احل٤مضم٤مت إلؿم٤ٌمع ،اًمٞمقُمٞم٦م طمٞم٤مشمف جم٤مل ذم ،ُم٤م وفمٞمٗم٦م

 - (1) اعمجتٛمع أم اًمٗمرد

 اىمتّمت٤مدي٦م ىمٞمٛم٦م هل٤م اًمتل واإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمقؾم٤مئؾ يمؾ : زملهنا االومتصاديكم من آطمرون وُيعرهمفا

 واًمٙمقادر واًمٕمٚمؿ ،اعمٕمروم٦م وأٟمقاع أؿمٙم٤مل ويمؾ ،واألضمٝمزة ،واعمٕمدات ،اآلالت أؾم٤مؾًم٤م وشمتْمٛمـ

 ُمًتتقى ورومتع ،اعمرهمتقب اًمت٘متدم إطمتداث يٛمٙمـ ال سمدوهن٤م واًمتل ،وهمػمه٤م اعمتخّمّم٦م اًمٗمٜمٞم٦م

   -( 0 ) ظم٤مص٦م اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤ممل وذم ،٦مىم٤مـمٌ اًمٕم٤ممل ذم اإلٟمت٤مضمٞم٦م وزي٤مدة ،اعمٕمٞمِم٦م

                                                 
(2)  The shorter oxford English dictionary press 1276 p.214  

(ئذددشج١ُ٘ ِكّددذ جألخددشط : دٚس جٌؾددشوحش ِطؼذ٠ددس جٌؿٕغدد١س فددٟ جٌط١ّٕددس جاللطصددحد٠س فددٟ جٌصدد١ٓ، سعددحٌس دوطددٛسجٖ، ِؼٙددذ 2)

 . 242َ، صـ  2222جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، 

حس جألؾٕرددٟ جٌّرحؽددش فددٟ دػددُ جٌمددذسز جٌطىٌٕٛٛؾ١ددس ٌٍددرود جٌؼشذ١ددس، ِؿٍددس (ػّددشٚ جٌر١ٍددٟ ٚخذ٠ؿددس جألػغددش : دٚس جالعددطػ3ّ)

 . 122 -121َ صـ  صـ  1227،  جٌمح٘شز، عرطّرش، 72ؽإْٚ ػشذ١س، جٌؼذد  

 . 112َ، صـ  1256(عٍّحْ سؽ١ذ عٍّحْ : جٌؼٍُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌط١ّٕس جٌرذ٠ٍس، دجس جٌط١ٍؼس ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾـش، ذ١شٚش، 4)

 .  7جٌرحسٞ: جعطخذجَ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌّطمذِس فٟ ذشجِؽ جٌط١ّٕس فٟ جٌؼحٌُ جٌػحٌع، ِشؾغ عحذك، صـ   ( ِكّذ ػرذ2)
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 إٟمتت٤مج شمتتٞمح اًمتتل ،اعمٙمت٦ًٌم واعمٞمزات اعمٕم٤مرف جمٛمققم٦م : زملهنا االصمتامفمي زماظمػفوم وسُمعرف

 اضمتامقمتل سمٓمٚمت٥م وضمت٤مءت ،ُمٕمتلم اىمتّم٤مدي – اضمتامقمل ٟمٔم٤مم إـم٤مر ذم ،ظمدُم٦م شم٘مديؿ أو ،ؾمٚمٕم٦م

 -(1) واخلدُم٤مت اًمًٚمع هذه حيدد

 واالظمؽماقمت٤مت ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًماليمتِمت٤موم٤مت اًمٕمٛمتكم اًمتٓمٌٞمتؼ : زملهنوا ايمعؾؿي زماظمػفوم وسُمعرف

   -(8) اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م يتٛمخض اًمتل ،اعمختٚمٗم٦م

 واًمتٜمٛمٞمت٦م، ًمإلٟمتت٤مج واًمالزُم٦م اعمت٤مطم٦م واألؾم٤مًمٞم٥م اعمٕم٤مرف جمٛمققم٦م زملهنا: سمعريػفا يؿؽن ىمام

 وشمٓمقير ت٤مجوإٟم وشمٕمٛمٞمؿ شمّمقر سمقاؾمٓمتٝم٤م يٛمٙمـ اًمتل واإلداري٦م واهلٜمدؾمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمروم٦م :وزملهنا

 أو اآلالت، ُمـ جمٛمققم٦م أو آًم٦م اظمؽماع قمغم اًم٘مدرة :وزملهنا اعمختٚمٗم٦م، واخلدُم٤مت اعمٜمتج٤مت وشمقزيع

 اعمٜمٔمٛمت٦م اعمٕمٚمقُمت٤مت ُمتـ جمٛمققمت٦م أو ُمٕمٚمقُمت٦م إشم٘مت٤من أو اعمٝم٤مرات، ُمـ جمٛمققم٦م أو ُمٝم٤مرة شمٓمقير

 ،اًمٕمٚمٛمل ح٨ماًمٌ ُمٗمردات سمتٕمريػ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، ُمـ ُمتت٤مًمٞم٦م جمٛمققم٦م أو قمٛمٚمٞم٦م إضم٤مدة أو واعمتٜم٤مؾم٘م٦م

 هتدف هل٤م اضمتامقمٞم٦م، عمجٛمققم٦م اعمٜمٔمٛم٦م اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م شمٙمقيـ أو ()اصٓمالطًم٤م إو٤مذم يمٛمريم٥م رومفأقم صمؿ

 -(3)ذًمؽ ًمٙمؾ اًمالزُم٦م واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اإلداري٦م واجلقاٟم٥م ُمٕملم، سمٜمِم٤مط اًم٘مٞم٤مم

 

٤ًٌم ُمريم٥م ًمٗمظ  اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م  اًمٕمٚمٛمتل واًمث٤مٟمٞمت٦م اًمٌحت٨م إطمدامه٤م يمٚمٛمتلم ُمـ إو٤مومًٞم٤م شمريمٞم

 (- اصٓمالطًم٤م) إو٤مذم يمٛمريم٥م أقمرومف صمؿ ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُمٗمردات سمتٕمريػ أىمقم وؾمقف

 

 ،شمتٌتعل : وُمٕمٜمت٤مه ( سمحت٨م ) اعم٤ميض اًمٗمٕمؾ ُمّمدر ومٝمق اًمٚمٖم٦م ذم اًمٌح٨م

 -  لـمٚم٥م ،طم٤مول ،شم٘مَم حترى، ؾم٠مل

                                                 
َ، صددـ 1227،  ذمددذجد، 13- 12حسن، جٌؼددذد طددحسق جٌر١ددحضٟ : جٌطىٌٕٛٛؾ١ددح ٚأغش٘ددح فددٟ جٌؼولددحش جٌذ١ٌٚددس، ِؿٍددس أَ جٌّؼدد (3)

125 

، دجس 344حس٠خ جٌطىٌٕٛددٛؾٟ، جٌّٛعددٛػس جٌصددم١شز، جٌىطددحخ سلددُ (ػددذٔحْ ػرددذ جٌىددش٠ُ ؾ١ّددً : جٌٕظش٠ددس جٌطىٌٕٛٛؾ١ددس ٚجٌطدد2)

 .  25َ، صـ  1222جٌؾإْٚ جٌػمحف١س جٌؼحِس، ذمذجد، 

صغٍٛي سجغد جٌٕؿحس : ل لض١س جٌطخٍف جٌؼٍّٟ ٚجٌطمٕدٟ فدٟ جٌؼدحٌُ جإلعدوِٟ جٌّؼحصدش، ِشودض جٌركدٛظ ٚجٌّؼٍِٛدحش،  (3)

 .45٘ـ، صـ 1422لطش، 
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 األُمتقر، ُمتـ أُمتر أو احل٘مت٤مئؼ ـُم طم٘مٞم٘م٦م لتوشم٘مّم ـمٚم٥م : هو ايمبحث معـى يؽون  وهبذا

 -(1) إًمٞمف اًمقصقل اًم٤ٌمطم٨م يريد رء إمم وصقاًل  5 واًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمػم اًمتٜم٘مٞم٥م يتٓمٚم٥م وهق

 رء ،أُمقر ؾمٌٕم٦م قمـ خيرج ال اًمٌح٨م أن ذيمروا اعمًٚمٛملم اًمٕمٚمامء أن اًمّم٤ٌمب ويذيمر

 ،ٛمٕمفجي وُمتٗمرق ،خيتٍمه وـمقيؾ ،ينمطمف وُمٖمٚمؼ ،يتٛمٛمف وٟم٤مىمص ،ومٞمخؽمقمف  إًمٞمف ُيًٌؼ مل

 -(8) ومٞمّمٚمحف ُمّمٜمٗمف ومٞمف أظمٓم٠م ورء ،يرشمٌف وخمتٚمط

 -(3) ( قمرومف : قمٚماًم  قمٚمٛمف ) اعمٕمروم٦م سمٛمٕمٜمك ًمٖم٦م واًمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ إمم ٟم٦ًٌم اًمٕمٚمٛمل

 وسم٤مًمتت٤مريخ قمٛمقًُمت٤م واًمٓمٌٞمٕمت٦م سمت٤مًمٙمقن اإلٟمًت٤مٟمٞم٦م وقمل ُمًتقي٤مت أرىمك : زملكه آطمر ويعرهمه

 إًمٞمٝم٤م يّمؾ اًمتل احل٘مٞم٘م٦م شمت٠ميمد اًمذي اعمٕمرذم اًمٜمٔم٤مم وهق - اشمفذ اًمٗمرد سم٤مإلٟم٤ًمن االضمتامقمل واًمٌٜمٞم٤من

 ُمـ يمؾ وشمٓمقر وشمْم٤مومر، ،شمداظمؾ ظمالل  وُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتجرسم٦م ظمالل ُمـ هب٤م اًمٕمٚمؿ دىم٦م وشمزداد –

 اعمقوققمل واًمٗمٙمر اعمٕمٚمقُم٤مت وحتٚمٞمؾ وطمٍم، مجع وُمٜم٤مه٩م ،اعمًتخدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م األدوات

 شم٠مصمػم وشم٤ٌمدل ،اعمٜمْمٌٓم٦م واعمٜم٤مه٩م ،اًمالزُم٦م األدوات اؾمتخدامو ،واًمتحٚمٞمؾ اجلٛمع هذا قمغم اًم٘م٤مئؿ

  -(1) اًمثالصم٦م اًمٕمقاُمؾ أو   اًمٕمٜم٤مس هذه

 -(0)ل اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م شمٓمٌٞمؼ ٟمتٞمج٦م دمٛمع اًمتل اعمٕمروم٦م ل سم٠مٟمف يٕمرف وأظمػًما

 ًمف، حمدد شمٕمريػ قمغم يتٗم٘مقا مل اًم٤ٌمطمثلم أن إال واؾمًٕم٤م اٟمتِم٤مًرا اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م اٟمتِم٤مر رهمؿ

 اًمقاىمع وسم٤مؾمت٘مراء واًمتٗمًػم، واًمتحٚمٞمؾ ٥ميم٤مًمتجري اًمٌح٨م أؾم٤مًمٞم٥م شمٕمدد إمم يرضمع ذًمؽ وًمٕمؾ

 - اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م  ُمتٕمددة شمٕمريٗم٤مت شُمقضمد سم٠مٟمف اًم٘مقل يٛمٙمـ

                                                 
، ) د.ش (، جٌؿدضء جٌػدحٟٔ، صـد 15ظٛس: ٌغحْ جٌؼشخ، ِؿٍذ ؾّحي جٌذ٠ٓ ذٓ ِكّذ ذٓ ِٕ( 1) ، ذ١دشٚش، دجس صدحدس، جٌطرؼدس جألٌٚٝد

114 . 

(  جٌصددرحخ أقّددذ ػرددذ هللا  : أعددح١ٌد ِٕٚددح٘ؽ جٌركددع جٌؼٍّددٟ فددٟ جٌؼٍددَٛ جالؾطّحػ١ددس، دجس جٌددرود ٌٍطرحػددس ٚجٌٕؾددش، ؾددذز، 2)

 .   25َ،  صـ  1222 –٘ـ  1413جٌطرؼس جٌػح١ٔس، 

 .1471َ، صـ1224آذحدٞ: جٌمحِٛط جٌّك١ظ،  ذ١شٚش، ٌرٕحْ، ِإعغس جٌشعحٌس ،جٌطرؼس جٌشجذؼس،  ( جٌف١شٚص3)

 . 22 - 21َ، صـ صـ 2226عحِٟ خؾرس : ِصطٍكحش جٌفىش جٌكذ٠ع، عٍغٍس جٌفىش، جٌؿضء جٌػحٟٔ، ِىطرس جألعشز،  (1)

ٌٛؾ١دح ػح١ٌّادح ٚػشذ١ادح ذد١ٓ جٌمطدحع جٌخدحؿ صدٕحػس جٌطىٕٛ –ِكّذ سؤٚف قحِذ : جالضؿح٘دحش جاللطصدحد٠س جإلعدطشجض١ؿ١س  (5)

 .  12، صـ 2224ٚجٌؼحَ، ِشوض جأل٘شجَ ٌٍذسجعحش جٌغ١حع١س ٚجإلعطشجض١ؿ١س، جٌمح٘شز، 
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 ُمـ اًم٤ٌمطم٨م، ُيًٛمك ؿمخص هب٤م ي٘مقم ُمٜمٔمٛم٦م ومٙمري٦م قمٛمٚمٞم٦م زملكه: ايمؼول إلم رأي همذهب

 ـمري٘م٦م سم٢مشم٤ٌمع اًمٌح٨م، ُمقوقع شُمًٛمك ُمٕمٞمٜم٦م ُمِمٙمٚم٦م أو سمٛم٠ًمًم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م احل٘م٤مئؼ شم٘ميص أضمؾ

 ٟمت٤مئ٩م إمم أو ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م ُمالئٛم٦م طمٚمقل إمم ًمٚمقصقل وذًمؽ اًمٌح٨م ُمٜمٝم٩م شُمًٛمك ُمٜمٔمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م

 - (1اًمٌح٨م) ٟمت٤مئ٩م شُمًٛمك اعمامصمٚم٦م اعمِم٤ميمؾ قمغم ًمٚمتٕمٛمٞمؿ ص٤محل٦م

 هداومفأ وحت٘مٞمؼ أداءه وم٢من إٟم٤ًمين ويمٜمِم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمروم٦م ُمّمٜمع ل زملكه: آطمر ويعرهمه

 (-8) ل ( اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م ) سمف ظم٤مص٦م ظمؼمة يتٓمٚم٥م

 ،اًمٌحت٦م اًمري٤مو٦م قمٚمؿ ،اًمٓمٌٞمٕم٦م قمٚمؿ ) ُمثؾ األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم إمم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ويٜم٘مًؿ

 اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واًمدراؾم٤مت ( االضمتامع وقمٚمؿ االىمتّم٤مد قمٚمؿ ) ُمثؾ االضمتامقمٞم٦م واًمٕمٚمقم ( اًمٙمٞمٛمٞم٤مء قمٚمؿ

 Research and) (R&D) واًمتٓمقير اًمٌح٨م أقمامل ظمػًماوأ ،( واهلٜمدؾم٦م اًمٓم٥م قمٚمؿ ) ُمثؾ

development) اًمٌحقث ُمـ اعمت٤مطم٦م اعمٕمروم٦م وقء ذم  اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمتٓمقر ُمقوققمٝم٤م اًمتل 

 قمغم ضمرى ىمد اًمٕمرف وًمٙمـ - واوح   سمِمٙمؾ شمٙمٚمٗم٦م أيمثره٤م هق اًمٜمقع وهذا ،واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٜمٔمري٦م

 (-3)اًم٘مقُمل اىمتّم٤مده٤م ذم واإلٟمت٤مضمٞم٦م جاإلٟمت٤م ًمت٘مدم يمٛم١مذ دوًم٦م يمؾ ذم قمٚمٞمف ُيٜمٗمؼ ُم٤م ىمٞم٤مس

 زي٤مدة إمم هيدف اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أن ذم شمتٗمؼ أهن٤م ٟمجد اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتٕمريٗم٤مت وسم٤مؾمتٕمراض 

 شمقاضمف اًمتل احلٚمقل وايمتِم٤مف قمٚمٞمٝم٤م واًمًٞمٓمرة سمٞمئتف ُمع اًمتٙمٞمػ قمغم ىمدرشمف ورومع اإلٟم٤ًمن ُمٕمروم٦م

 شمٙمقن أن ُمـ السمد ًمذًمؽ - رظم٤مءسم٤مًم شمتٛمتع قمٍمي٦م دوًم٦م ًمٌٜم٤مء رضوري وأٟمف ،واألومراد اعمجتٛمٕم٤مت

  - اًمدوًم٦م شمْمٕمٝم٤م اًمتل اًمتٜمٛمٞم٦م سمخٓم٦م ُمرشمٌٓم٦م شُمٜمٗمذ اًمتل اًمٌحقث

                                                 
( عحٌُ ِكّذ عدحٌُ : ٚجلدغ جٌركدع جٌؼٍّدٟ فدٟ جٌؿحِؼدحش دسجعدس ألػضدحء ١٘ثدس جٌطدذس٠ظ ذؿحِؼدس جإلِدحَ ِكّدذ ذدٓ عدؼٛد 3)

 .55٘ـ ، صـ 1417-َ 1227ذ ذٓ عؼٛد جإلعو١ِس فٟ جٌش٠ح  ، جإلعو١ِس، ِٕؾٛسجش ؾحِؼس جإلِحَ ِكّ

صدٕحػس جٌطىٌٕٛٛؾ١دح ػح١ٌّادح ٚػشذ١ادح ذد١ٓ جٌمطدحع جٌخدحؿ  –ِكّذ سؤٚف قحِذ : جالضؿح٘دحش جاللطصدحد٠س جإلعدطشجض١ؿ١س  (2)

 .  11ٚجٌؼحَ، ِشؾغ عحذك،  صـ 

ٌط١ّٕس،  سعحٌس ِحؾغط١ش، ؾحِؼس ػ١ٓ ؽدّظ،  و١ٍدس ٘حٌس ع١ّش : ِذٜ وفحءز ٔظحَ جٌطؼ١ٍُ جٌّصشٞ فٟ ضكم١ك ِططٍرحش ج (3)

 .   253َ، صـ  2221جٌطؿحسز، 
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   - (1ٟمِمٞمٓم٤م) ي٘مٔم٤م ىَم٤ممَ  : لاًمَقًَمدُ  هَنََض ل ،هُنُقٌض  ،هَنٌْض  :يمغة ايمـفضة

 اًم٘مرن، ومْم٤مء ذم سم٤مؾمتٛمرار شمت٘مدم ُمٜمتنمة، طمٞم٦م قم٤مُم٦م، ومٙمري٦م طمريم٦ماصطالضًما: ايمـفضة

 واالىمتّم٤مد واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمديـ اًمٕمٚمؿ جم٤مالت وشمِمٛمؾ ،اعم٤ميض ُمع ىمٓمٞمٕم٦م دون اجلديد حوشمٓمر

 (-8) ذًمؽ إمم وُم٤م واالضمتامع

   :.(3)  َيْ عدٔ ذلاَز معني دلتمع يف الهًضٕ مفًُم ِشمن

 : ايمؼومي اظمحور -1

 لاًم٘مقُم سم٤مًمقاىمع يمٌػم طمد إمم ُمرشمٌط ُمٕملم جمتٛمع ذم اًمِم٤مُمٚم٦م اًمٜمٝمْم٦م ُمٗمٝمقم قمـ احلدي٨م إن

 اًمتِمتٙمؾ وطمريمت٦م واًمتت٤مريخ واجلٖمراومٞمت٤م واًمتقـمـ واالٟمتتامء اهلقيت٦م حتديتد جلٝمت٦م اعمجتٛمع هلذا

 اعمجتٛمٕمت٤مت أن قمٚمٞمف اعمتٕم٤مرف وُمـ اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م- وقمالىم٤مهت٤م سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام وقمالىم٤مهت٤م اًمٌنمي٦م واجلامقم٤مت

٤ًٌم اًمّمحٞمح اًم٘مقُمل وقمٞمٝم٤م ذم اعمت٠مظمرة  ٢منومت ًمتذًمؽ اًمٜمٝمقض- قمغم ىم٤مدرة وهمػم ُمٗمتٜم٦م شمٙمقن ُم٤م هم٤مًم

 ظُمٓم٦م وووع ،واوح سمِمٙمؾ اًم٘مقُمل االٟمتامء حتديد هق   اعمجتٛمٕم٤مت هذه ذم اًمٜمٝمْم٦م ُمًتٚمزُم٤مت

 ُمٗمٝمتقم شمرؾمتٞمخ إمم إوت٤موم٦م ،ُمردمت٤مة ُمًتت٘مٌٚمٞم٦م ُمراطمتؾ إمم اًمقاىمتع هتذا شم٘مقد ُمرطمٚمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م

  - ومج٤مقم٤مشمف اعمجتٛمع أومراد ُمـ قمدد أيمؼم ًمدى اًم٘مقُمل اًمتٖمٞمػم طمقاومز ًمتقًمٞمد اًم٘مقُمل اًمقضمدان

 : االصمتامفمي راظمحو -2

 شمّمتٗمٞم٦م دون ُمٕمتلم سمٛمجتٛمتع ًمٚمٜمٝمتقض اعمٓمٚمتقب اجلذري اًمتٖمٞمػم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم يٛمٙمـ ال

٤مشم٠مؾمٞم ومج٤مقم٤مشمف اعمجتٛمع أومراد سملم ومٞمام وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م اًمٕمالىم٤مت  يتٓمٚمت٥م وهذا -اًم٘مقُمل اعمحقر قمغم ًً

 قمتغم ًمٚمجٛمٞمتع واًمقاضمٌت٤مت احل٘متقق ومٞمٝمت٤م شمت٤ًموى اعمجتٛمع ذم ًمٚمٛمقاـمٜملم ُمِمؽميم٦م أروٞم٦م ظمٚمؼ

 ٤ًٌمصٕم اعمحقر هذا ذم اًمتٖمٞمػم يٙمقن وىمد    .احلٞم٤مة ضمقاٟم٥م خمتٚمػ يتٜم٤مول ُمقطمد ُمدين ٟمٔم٤مم قمدةىم٤م

 اؾمتٌدال اًميوري ُمـ ومٞمّمٌح قمتٞم٘م٦م أو ُمتجزئ٦م ُمدٟمٞم٦م وشمرسمٞم٦م وشم٘م٤مًمٞمد سمٕم٤مدات يّمٓمدم إذ ًمٚمٖم٤مي٦م

 .   ضمديدة وشمرسمٞم٦م وقم٤مدات سمت٘م٤مًمٞمد هذه

                                                 
 .637َ، صـ  1225(جٌّؼؿُ جٌٛؾ١ض :  ِؿّغ جٌٍمس جٌؼشذ١س، ج١ٌٙثس جٌؼحِس ٌؾثْٛ جٌّطحذغ جأل١ِش٠س، جٌمح٘شز، 1)

(3) http://www.saaid.net/book/2/2271.doc. 

س ٚضأغ١ش٘ح فٟ جٌٕٙضس جٌص١ٕ١س فٟ جٌشذدغ جألخ١دش ِدٓ جٌمدشْ جٌؼؾدش٠ٓ، سعدحٌس (أؽشف خ١شٞ عحٌُ: ل جٌّإعغحش جٌطؼ4١ّ١ٍ)

 . 23-22َ، صـ صـ 2211ِحؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، 
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  : ايمبممية ايمتـؿقة حمور -3

 اًمٜمٝمتقض ذوط ُمتـ وم٢من ،االضمتامقمل اًمتحرر وطمدوث اًم٘مقُمل ناًمقضمدا شمقًمد إمم إو٤موم٦م

 اًمٕمٍمت وُمٝمت٤مرات واظمتّم٤مصت٤مت قمٚمقم ًمتقايم٥م اًمٌنمي٦م ُمقارده شمٜمٛمٞم٦م هق اعمجتٛمع ذم واًمتٓمقر

 اًمٜمٝمْمت٦م ومتضر قمتغم اًم٘مت٤مدر واالىمتّمت٤مدي اًمٕمٚمٛمتل واًمتحتدي٨م اًمتٖمٞمػم حتدث أن شمًتٓمٞمع يمل

 األمهٞمت٦م هم٤ميت٦م ذم ُمًت٠مًم٦م هذه إن ٜم٤مؾم٦ٌم-اعم االظمتّم٤مص٤مت واظمتٞم٤مر اًمٌنمي٦م اًمٓم٤مىم٦م وسمٜم٤مء اًمِم٤مُمٚم٦م

 إمم اعمجتٛمتع سمح٤مضمت٦م ًْمت٤مأي سمتؾ اًمٕمت٤ممل ذم اعمتتقومرة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مالظمتّم٤مص٤مت وم٘مط شمرشمٌط ال ألهن٤م

  - ُمٕمٞمٜم٦م شمٜم٤مومًٞم٦م ىمٓم٤مقم٤مت ًمتٜمٛمٞم٦م حمددة اظمتّم٤مص٤مت

 وشمٕمتديٚمٝم٤م شمٓمقيرهت٤م جي٥م ًمذًمؽ وهيع- ُمًتٛمر سمِمٙمؾ اًمٌنمي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت وشمتٖمػم 

 .  اعمتٖمػمة اعمجتٛمع طم٤مضم٤مت ايم٦ٌمعمق سم٤مؾمتٛمرار

 : االومتصادية ايمتـؿقة حمور -4

 واًمًتٞم٤مد واالضمتامقمتل اًم٘متقُمل اًمقاىمتع سمحًت٥م ختتٚمتػ االىمتّمت٤مدي٦م ٦ماًمتٜمٛمٞم ـمٌٞمٕم٦م نإ

 اًمتٓمتقرات إًمٞمتف شمقصتٚم٧م ُمت٤م آظمتر ُمقايم٦ٌم يٌ٘مك ُمٜمٝم٤م اهلدف أن همػم ُمٕمٞمٜم٦م- ًمدوًم٦م أو ًمٚمٛمجتٛمع

 - االىمتّم٤مدي٦م واًمتحقالت

 

 وم٘متد اًمِمت٠من هبتذا اعمٝمتٛمتلم اًمٕمٚمتامء واضمٝمت٧م اًمتل اعمِمٙمالت أهؿ ُمـ اًمتٜمٛمٞم٦م شمٕمريػ دُيٕم

 فمٝمرت ًمذًمؽ ،االؾمتخداُم٤مت الظمتالف اعمجتٛمٕم٤مت داظمؾ االصٓمالح هلذا اًمتٕمريٗم٤مت شمٕمددت

 ًمّمٕمقسم٦م أدت اعمٗمٝمقم هبذا – وهمػمه٤م - ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ،اىمتّم٤مدي٦م ،واضمتامقمٞم٦م ،ًمٖمقي٦م : قمديدة شمٕمريٗم٤مت

  - ًمف طملاالصٓمال اعمٕمٜمك حتديد
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 – لاعمت٤مل وٟمتام ،اًمقًمتد وٟمتام ،اًمتزرع ٟمام : ي٘م٤مل ،ويمثر زادل سمٛمٕمٜمك ،اًمٜمٛمق ُمـ اًمتٜمٛمٞم٦م ومٚمٗمظ

 أيًْم٤م- ل ازدادلو ل يمؼم ل وسمٛمٕمٜمك
(1)

 ال ٟمٗمًتف ُمتـ طمت٤مل سمٕمتد طم٤ماًل  يزيد اًمٌمء أن يٕمٜمل وم٤مًمٜمامء 

 ،ُم٤مًمتف ٟمام ىمد أٟمف ٞم٦مقمٓم أقمٓمك أو ،ُمػماصًم٤م أص٤مب عمـ ُي٘م٤مل وال ،ويزيد يٜمٛمق وم٤مًمٜم٤ٌمت ،إًمٞمف سم٤مإلو٤موم٦م

(2) ىمٚمٞماًل  ىمٚمٞماًل  سمتقاًمده٤م شمزيد ألهن٤م طم٘مٞم٘م٦م اعم٤مؿمٞم٦م ذم واًمٜمامء ،ٟمٗمًف   ذم زاد إذا ُم٤مًمف ٟمام ُي٘م٤مل وإٟمام
 - 

 اًمتٓمتقير أضمتؾ ُمتـ اعمجتٛمتع هب٤م ي٘مقم اًمتل واعمقضمٝم٦م اعمدروؾم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٠مهن٤م اًمتٜمٛمٞم٦م شُمٕمرف

 َذلك ُمت٘مدم واىمع إمم ُمتخٚمػ واىمع ُمـ هب٤م ٘م٤ملواالٟمت واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م احلٞم٤مة ذم واًمتٕمديؾ

  : (3)مهًا األمُز، مو عدد بُاسطٕ

  - اعمتٕمددة وإُمٙم٤مٟمٞم٤مشمف وصمرواشمف اعم٤مدي٦م اًمٌٚمد ُمقارد ُمـ االؾمتٗم٤مدة ,1

 اًمتدظمؾ رومتع ذم شُمًت٤مهؿ ًمٙمتل اعمٓمٚمقب ًمٚمٛمًتقى وشم٠مهٞمٚمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقى ىمدرات رومع ,8

 اًم٘مقُمل-

 لواًمّمتح لتاعمٕمٞمِم اعمًتقى ًمتحًلم اعمجتٛمع ادأومر ُمـ ومرد ًمٙمؾ قمٛمؾ إجي٤مد ذم اعم٤ًممه٦م ,3

   واالضمتامقمل- واًمث٘م٤مذم

 أؾمت٤مًمٞم٥م اؾمتتخدام ويٛمٜمتع اًمًتٚمٌٞم٦م- ويٌٕمتد ي٘مت٤موم قمٛمكم أؾمٚمقب رء يمؾ ىمٌؾ وم٤مًمتٜمٛمٞم٦م 

 آصمت٤مر حيٞمتؾ حت٘مٞمً٘مت٤م اًمٜم٤مُمٞمت٦م اعمجتٛمٕمت٤مت أهداف حت٘مٞمؼ إمم اًمٌنمي٦م اًمٓم٤مىم٦م ويقضمف واهلدم، اًمٕمٜمػ

 ٟمحق اعمجتٛمع شم٘مدم حت٘مٞمؼ هتدف ُمتٙم٤مومئ٦م وُمٕمٜمقي٦م ُم٤مدي٦م وـم٤مىم٤مت ٦م-ُمتٕم٤موٟم إجي٤مسمٞم٦م ىمقة إمم اًمًٚمٌٞم٦م

 اعم٤مديت٦م اعمتقارد ايمتِمت٤مف هتق أصتٞمؾ هبتدف شمترشمٌط اًمتٜمٛمٞمت٦م أن اعمٜمٓمٚمؼ هذا وُمـ اًمٙمؼمى آُم٤مًمف

  ًمذًمؽ مجٞمًٕم٤م واعمقاـمٜملم ًمٚمٛمجتٛمع واًمت٘مدم اًمرظم٤مء حت٘مٞمؼ قمغم قمقًٟم٤م ًمتّمٌح وشمقضمٞمٝمٝم٤م واًمٌنمي٦م

                                                 
 .115َ،  صـ  1222، 2( ػرذ جٌمٕٝ ػرٛد : جٌطشذ١س ِٚؾىوش جٌّؿطّغ، دجس جٌفىش جٌؼشذٟ، جٌمح٘شز، ط1)

ػرذ هللا ص٠ٓ جٌرحص ؽحدٞ : ػرذ هللا ص٠ٓد جٌردحص ؽدحدٞ :  جٌدذٚس جٌكضدحسٞ ٌٍّإعغدحش جٌطؼ١ّ١ٍدس فٟد جٌٕٙضدس جٌّح١ٌض٠دس فٟد جٌشذدغ ( 2)

ظ جٌطشذ٠ٛدس، ؾحِؼدس جٌضلدحص٠ك،  سز، ِؼٙدذ جٌذسجعدحش ٚجٌركٛد سجٖ غ١دش ِٕؾٛد َ، 2225جألخ١ش ِٓد جٌمدشْ جٌؼؾدش٠ٓ، سعدحٌس دوطٛد

 . 12صـ 

، ؾحِؼدس دِؾدك، دسجعس ٚجلغ جٌط١ّٕس فدٟ عدٛس٠ح، جٌؿّٙٛس٠دس جٌؼشذ١دس جٌغدٛس٠س س جاللطصحد٠سٔظش٠حش جٌط١ّٕ : ػشٚز ػٍٟ(3)

 : ٔؾدددشش ػٍدددٝ جٌّٛلدددغ، 27َ، صدددـ  2227-4-16ذطدددحس٠خ : ، لغدددُ جٌطخطددد١ظ ٚجٌر١ثدددس، و١ٍدددس جٌٕٙذعدددس جٌّؼّحس٠دددس

astrolabe.files.wordpress.com 
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 ؿمتٕم٥م ُمٕمٞمِمت٦م ُمًتقى رومع شمًتٝمدف واىمتّم٤مدي٦م اضمتامقمٞم٦م ٚمٞم٦مقمٛم هل إذا اًمِم٤مُمٚم٦م وم٤مًمتٜمٛمٞم٦م

 شمٜمٛمٞمت٦م هٜمت٤مك يٙمتقن أن وًمٞمٛمٙمـ طمْم٤مرًي٤م اعمت٘مدُم٦م اًمٌالد ؿمٕمقب ُمٕمٞمِم٦م ُمًتقى إمم يّمؾ ًمٙمل

 ًمٙمتل ُمتقازٟمت٦م سمٓمري٘م٦م واطمد وىم٧م ذم ُمًٕم٤م واالىمتّم٤مدي االضمتامقمل اجل٤مٟمٌلم شمتْمٛمـ مل ُم٤م ؿم٤مُمٚم٦م

لاعمٜمِمقدة اًمثٛمرات سمٙمٚمٞمٝمام حت٘مؼ
(1) 

-  

 اًم٘مترن لتومت اًمٕم٤معمٞمت٦م اعمٗمت٤مهٞمؿ أهتؿ ـتتتُم ُيٕمتد سم٠مٟمف اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٗمٝمقم األظمر اًمٌٕمض وُيٕمرف

 سمتت كتُيًٛمت ومتٞمام ُمتامؾمتٙم٦م وؾمٞم٤مؾمتٞم٦م اىمتّمت٤مدي٦م ٟمٔمتؿ شم٠مؾمٞمس قمٛمٚمٞم٦م قمغم ُأـمٚمؼ طمٞم٨م اًمٕمنميـ

 ,اًم٘مترن هتذا ُمـ اًمًتٞمٜمٞم٤مت ذم , االؾمت٘مالل سمٕمد اًمتحقل هلذا اعمٗمٝمقم وُيِمػم ،لاًمتٜمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦مل

 وُمًتتقي٤مشمف، أسمٕمت٤مده شمٕمتدد لتومت اًمتٜمٛمٞمت٦م ُمٗمٝمقم أمهٞم٦م وشمؼمز ضمٚمٞم٦م- سمّمقرة ٞم٤موإومري٘م آؾمٞم٤م لتتتوم

 (-8) دمت٘مواًم  واإلٟمت٤مج اًمتخٓمٞمط ُمثؾ األظمرى اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ اًمٕمديد ُمع وشمِم٤مسمٙمف

 يتح٘متؼ اضمتامقمٞم٦م – اىمتّم٤مدي٦م هٞمٙمٚمٞم٦م حتقالت إطمداث إمم اهل٤مدوم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أهن٤م قمغم وشُمٕمرف

 فمٚمٝمت٤م ذم شم٘متؾ اًمتتل اًمٙمريٛمت٦م احلٞمت٤مة ُمـ ُمًتقى اعمجتٛمع أومراد ُمـ اًم٤ًمطم٘م٦م ًمألهمٚمٌٞم٦م سمٛمقضمٌٝم٤م

 ويتتقومر ،واعمترض واجلٝمتؾ واًمٗم٘متر اًمٌٓم٤مًمت٦م ُمِمتٙمالت سم٤مًمتتدري٩م وشمزول اعم٤ًمواة قمدم فم٤مهرة

 وُمًت٘مٌٚمف وـمٜمف ُم٤ًمر شمقضمٞمف ذم اعم٤ًممه٦م وطمؼ اعمِم٤مريم٦م ومرص ُمـ أيمؼم ىمدر ًمٚمٛمقاـمـ
(3)

-  

 ُمتع األومراد ضمٝمقد شمقطمٞمد سم٘مّمد مشُمًتخد اًمتل واًمقؾم٤مئؾ اًمٓمرق ُمـ جمٛمققم٦م سم٠مهن٤م وشُمٕمرف

 ذم واًمث٘م٤مومٞمت٦م واالضمتامقمٞمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م اًمٜمتقاطمل ُمتـ احلٞم٤مة ُمًتقى حتًلم أضمؾ ُمـ اًمًٚمٓم٤مت

 - واعمحٚمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت

                                                 
ٌىٍددٛس، ضشؾّددس ِكّددذ جٌؿددٛ٘شٞ، قغددٓ جٌؾددحِٟ، جٌطرؼددس ( ئ٠ىددٗ ٘ددٌٛطىشجٔظ :  لددحِٛط ِصددطٍكحش جإلغٌٕٛٛؾ١ددس ٚجٌف1ٛ)

 .212 – 215َ، صـ  1272جألٌٚٝ، دجس جٌّؼحسف ذّصش، 

، ػٍدٝ جٌّٛلدغ 4،  صدـِفٙدَٛ جٌط١ّٕدس، و١ٍدس جٌؼٍدَٛ جٌغ١حعد١س، ؾحِؼدس جٌمدح٘شزلغدُ ِفدح١ُ٘ ِٚصدطٍكحش، ػحسف،  ٔصش (2)

 www.islamonline.netجٌطحٌٟ : 

(1(Raul. Meodows ,the mang faces of change (Cambridge ,mass ,schenk man.1277) p.p.224-

225. 

http://www.islamonline.net/
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 ًمٚمٛمجتٛمع واالىمتّم٤مدي االضمتامقمل اًمت٘مدم فمروف إجي٤مد شمًتٝمدف قمٛمٚمٞم٦م سم٠مهن٤م أيًْم٤م وشُمٕمرف

 قمتغم درضمت٦م أىمَمت إمم االقمتتامد ُمع ،وهٞمئ٤مشمف ٤مقم٤مشمفومج أومراده ـمريؼ قمـ األٟمِمٓم٦م سمٛمِم٤مريم٦م يمٚمف

 - (1) واهلٞمئ٤مت واجلامقم٤مت األومراد ه١مالء ُم٤ٌمدرة

 واعمجتٛمتع اإلٟمًت٤من شمِمتٛمؾ شمٖمٞمتػم قمٛمٚمٞم٦م ضمقهره٤م ذم وم٤مًمتٜمٛمٞم٦م لاًمتٖمٞمػملسمت اًمتٜمٛمٞم٦م وشُمٕمرف

 ٦مواًمث٘م٤مومٞمت واالىمتّمت٤مدي٦م اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م احلٞم٤مة ٟمقاطمل يم٤موم٦م شمِمٛمؾ يمام ،اًمرأد اعمًتقى قمغم واًمدوًم٦م

 األوم٘مل- اعمًتقى قمغم ---أًمخواألظمالىمٞم٦م واًمٕمٛمراٟمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م

 حمٚمًٞمت٤م ُمقوتققم٦م ؾمٞم٤مؾمت٤مت ـمريتؼ قمـ اًمت٘مدم ٟمحق شمتجف شمٖمٞمػم قمٛمٚمٞم٦م سم٠مهن٤م أيًْم٤م شُمٕمرف يمام

 سمٛمٕمٜمتك ضمديتدة جمت٤مالت ٟمحتق ودومٕمٝم٤م اعمجتٛمع ذم سم٤مًمٗمٕمؾ اعمقضمقدة اًم٘مقى شمقضمٞمف إقم٤مدة هدومٝم٤م

 أن يتٌتلم وهٙمتذا اعمجتٛمٕمت٤مت ُمتـ جمتٛمتع يمتؾ روفوفمت شمتٗمؼ صٌٖم٦م االضمتامقمل اًمتٖمٞمػم صٌغ

 سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م احلدي٨م االهتامم يٛمٞمز ُم٤م وهذا وسم٤مًمتحي االضمتامقمل سم٤مًمتٖمػم اهتامم هق سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م االهتامم
(2)

- 

 اًمذي اًمتٕمريػ هق   واًمتخٓمٞمط سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اآلن اعمِمتٖمٚملم ُمٕمٔمؿ ي٘مٌٚمف اًمذي اًمتٕمريػ وُيٕمتؼم

 هبت٤م يٛمٙمتـ اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ل هق   سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اعم٘مّمقد أن قمغم يٜمص واًمذي اعمتحدة األُمؿ هٞمئ٦م ىمدُمتف

 ذم واالىمتّمت٤مدي٦م االضمتامقمٞمت٦م اًمٔمتروف ًمتحًتلم واحلٙمقُمت٦م اعمتقاـمٜملم ُمـ ًمٙمؾ اجلٝمقد شمقطمٞمد

 يٛمٙمـ ُم٤م سم٠مىمَم شم٘مدُمٝم٤م ذم واعم٤ًممه٦م األُم٦م طمٞم٤مة ذم  االٟمدُم٤مج قمغم عم٤ًمقمدهت٤م ،اعمحٚمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت

 ًمٕمٛمٚمٞمت٦م األؾم٤مؾمٞم٦م األريم٤من سمٛمث٤مسم٦م ٟمٕمتؼمه٤م أن يٛمٙمـ ه٤مُم٦م ُم٤ٌمدئ صمالصم٦م اًمتٕمريػ هذا ويتْمٛمـ ل

 اعمنمتوع ذًمتؽ اقمتٌت٤مر يٛمٙمتـ طمتك ُمنموقم٤مهت٤م ُمـ ُمنموع أي ذم شمتقاومر أن جي٥م واًمتل اًمتٜمٛمٞم٦م

 ًمٚمٙمٚمٛم٦م اًمدىمٞمؼ سم٤معمٕمٜمك اًمتٜمٛمٞم٦م ومٚمًٗم٦م ٟمٓم٤مق ذم داظماًل 
(3)

-  

                                                 
( ِكّذ صرشٞ جٌكٛش، ِكّذ أقّذ ػرذ جٌذج٠ُ  : جٌطشذ١س ٚجٌط١ّٕس فٟ جٌؼحٌُ جٌػحٌع فٟ ع١حق جٌٕظدحَ جٌدذٌٟٚ جٌؿذ٠دذ، ِؼٙدذ 2)

 . 43َ، صـ  1225، 77جٌّؿٍذ جٌؼحؽش، جٌؿضء جٌذسجعحش جٌطشذ٠ٛس، ؾحِؼس جٌمح٘شز،،  

 5- 4َ، صــ 1272( صوـ جٌؼرذ : ػٍُ جالؾطّحع جٌططر١مٟ ٚض١ّٕس جٌّؿطّغ جٌؼشذٟ، ِإعغس دجس جٌطؼحْٚ، 2)

(1)Kadt, Emanueid &Wlliams, Gavin, Sociology and. Development , London , 

EC4.,1274,pp.1-2 
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Contemporary

 وضمتقب وىمت٧م أمهٝمت٤م ُمٕمت٤منِ  قمدة رتوًمٚمٕمّم ،اًمٕمٍم ـُم ُمٗم٤مقمٚمف وزن قمغم : يمغة اظمعارصة 

 سمتف والذا إًمٞمتف جلت٠م ومالٟمت٤م وقمت٤مس اًمِمتٛمس امحرار إمم اًمٜمٝم٤مر آظمر ذم اًمقىم٧م وهق اًمٕمٍم صالة

 (-1) واطمد قمٍم ذم ُمٕمف وقم٤مش

 أؿمتٞم٤مء أو  رء ُمتع – واطمتد رتقمّمت ,ذم ُمتزاُمٜمًت٤م اًمٌمتء يٙمقن أن اصطالضًما: اظمعارصة 

 ذم واًمٕمٚمٛمتل اعمت٤مدي اًمت٘متدم اٟمٕمٙمت٤مس وًمٙمتـ - لزاُمٜملمُمتتل أي لُمٕم٤مسيـل ومٞمٙمقٟم٤من ،أظمرى

 اعمٕمتؼم هتق اًمٖمترب سم٠من قم٤مًُم٤م إطم٤ًمؾًم٤م أٟمت٩م قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ُمٜمذ اًمٖمرسمٞم٦م األدسمٞم٤مت قمغم اًمٖمرب

 األظمترى اًمِمتٕمقب إزاء واًمٕمرىمٞمت٦م اًمديٜمٞمت٦م سم٤معمِمت٤مقمر اإلطمًت٤مس هتذا واُمتتزج لاًمٕمٍمل قمـ

  وطمْم٤مراهت٤م-

 ،شمّمت٤مقمدًي٤م لرأؾمتًٞم٤مل شمّمتٜمٞمًٗم٤م اعمختٚمٗمت٦م راتاحلْمت٤م لشمّمتٜمٞمػل ُمتـ ٟمتقع سمرز وسم٤مًمت٤مزم--

 ومت٤مُمتزج 5 واعمٕمت٤مسة ،ري٦متاًمٕمّمت احلْم٤مرة وهك ،شم٘مدًُم٤م األيمثر هل اًمٖمرسمٞم٦م احلْم٤مرة وأصٌح٧م

  - (8أظمرى) ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ واحلداصم٦م ،ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمتٓمقر سمٛمٗمٝمقم اعمٕم٤مسة ُمٗمٝمقم

 واحلداصم٦م ،يتفقمٍم قمٍم ومٚمٙمؾ وُمٕم٤ميِمتف اًمٕمٍم ُمقايم٦ٌم شمٕمٜمل ًمٗمٔم٦م سم٠مهن٤م اعمٕم٤مسة وشُمٕمرف  

 قمتغم اعمختٚمٗمت٦م اعمجتٛمٕمت٤مت حتّمتؾ سمٛم٘متْمت٤مه٤م اًمتتل اًمتٖمٞمتػم قمٛمٚمٞمت٦م شمٕمٜمل ُم٤م شمٕمٜمل اًمٕمٍمي٦م أو

 اشمّمتػ إذا اعمجتٛمتع قمغم شمٓمٚمؼ واًمٕمٍمي٦م اعمت٘مدُم٦م اعمجتٛمٕم٤مت هب٤م شمتٛمٞمز اًمتل اعمِمؽميم٦م اًمّمٗم٤مت

 أُمت٤م دي-اًمت٘مٚمٞمت اعمجتٛمتع قمتـ اًمٕمٍمي اعمجتٛمع متٞمز اًمتل اًمٌٜم٤مئٞم٦م اخلّم٤مئص جمٛمققم٦م وشمٕمٜمل هب٤م

 اعمِمت٤مريم٦م شمتٓمٚمٌٝمت٤م اًمتتل اًمتٗمٙمتػم وأؾم٤مًمٞم٥م واًم٘مٞمؿ االدم٤مه٤مت جمٛمققم٦م شمٕمٜمل وم٢مهن٤م ًمٚمٗمرد سم٤مًمٜم٦ًٌم

 -   قمٍمي جمتٛمع ذم اًمٗمٕم٤مًم٦م

                                                 
 د.ش . 2( جعطحٔرٛي، ضشو١ح، ط جٌّؼؿُ جٌٛع١ظ ِحدز ) ػصش (2)

 . 242( عحِٟ خؾرس : ِصطٍكحش جٌفىش جٌكذ٠ع،  ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 اعمجتٛمتع يٙمتقن وم٘متد ،ًٕمت٤موشمٓمٌ ًراومٙمت اًمٕمٍمت سمٛمقايم٦ٌم إال ًٞم٤مومٕمٚم ًٕم٤مواىم شمٙمقن ال واعمٕم٤مسة

 وإن قمٍمته قمتـ ًٗمت٤مُمتخٚم اعمجتٛمع هذا يٕمد ذًمؽ وُمع اعمٝمددة وـمرىمف وُمًٙمٜمف ُمٚمًٌف ذم ًي٤مقمٍم

 اًمتحتدي٨م قمتـ خيتٚمتػ ُمت٤م وهق ،ؾمتٌٞمال إًمٞمف اؾمتٓم٤مع عمـ سمنمائف ذًمؽ اىمت٤ٌمس أؾمٝمؾ ومام ،قم٤مؿمف

 ُمرادهت٤م هلت٤م يتح٘مؼ وال اًمتحدي٨م هذا إمم طم٤مضم٦م ذم أُم٦م ويمؾ ،اعمٕمروم٦م وؾم٤مئؾ اُمتالك يٕمٜمل اًمذي

 واًمتحدي٨م  اًمتّمٜمٞمع ـمريؼ ذم وشمقضمٞمٝمٝم٤م اإلرادة هذه ًمتٕمٌئ٦م وص٤مًمح ىم٤مدر وٟمٔم٤مم ىمقي٦م سم٢مرادة إال

(1)- 

 

 اعم٘مؽمطمت٦م اًمٌحثٞمت٦م ًمٚمدراؾمت٦م ُمٌت٤مذ همتػم سمِمٙمؾ شمٓمرىم٧م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدراؾم٤مت شمٕمددت

 - ( اعمٕم٤مسة اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م ذم وأصمره٤م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ذم )اًمت٘م٤مٟم٦م قمٜمقان حت٧م ضم٤مءت واًمتل

 : (8) لاًمّمٞمٜمل اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم وىمدرات اًمتٙمٜمقًمقضمل اعمتٖمػمل،فمقدان ؾمطب حمؿد دراؽمة ,1 

 ،اًمتٙمٜمقًمتقضمل اعمتٖمتػم سمتلم اًمٕمالىمت٦م دمرسمت٦م قمتغم اًمْمتقء شمًتٚمٞمط إمم اًمرؾم٤مًم٦م هذه وهتدف

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سملم شم٤مرخيًٞم٤م اًمٕمالىم٦م شمٓمقر ُمراطمؾ وُمت٤مسمٕم٦م ،اًمٕم٤ممل ؾمٙم٤من مخس حيٙمؿ ٟمٔم٤مم وىمدرات

 ؿمتٞم٤مو ديتٜم٩مل اًمّمتٞمٜمل اًمزقمٞمؿ طمٙمؿ ُمرطمٚم٦م ُمٜمذُ  ّمقًص٤موظم ،اًمّمٞمٜمل اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم وىمدرات

 قمتغم شمريمتزت واًمتتل اعمحتدودة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلصالطم٤مت ُمـ اًمٕمديد ي٘مدم أن اؾمتٓم٤مع اًمذي لسمٜمغ

 اًمديٛم٘مراـمٞمت٦م اعمامرؾم٦م أن يرى ويم٤من ،االىمتّم٤مدي اإلصالح شمٕمرىمؾ اًمتل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕم٘م٤ٌمت إزاًم٦م

 اًم٘مٞمت٤مدة إدراك ويمٞمٗمٞم٦م ،صحٞمح سمِمٙمؾ مت٧م إذا ،اًمتحدي٨م قمٛمٚمٞم٦م ًمتٞمًػم وؾمٞمٚم٦م شمٙمقن أن يٛمٙمـ

 ىمٞم٤مدشمتف ُمتـ ويٕمتزز ،اًمٜمٔمت٤مم أداء خيدم سمام ،ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م دوره٤م وشمٗمٕمٞمؾ ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ألمهٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م

  اًمتٗم٤مقمؾ قمالىم٦م خمرضم٤مت ُمٕمروم٦م إن - اًمّملم ؿمٝمدهت٤م اًمتل ،واًمتحدي٨م اًمتٜمٛمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م

                                                 
(1) http://www.ahdli.com/vb/showthread.php. 

( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلدذسجش جٌٕظدحَ جٌغ١حعدٟ جٌصد١ٕٟ، سعدحٌس ِحؾغدط١ش، و١ٍدس جٌؼٍدَٛ جٌغ١حعد١س، 2)

 َ .  2226ؾحِؼس جٌٕٙش٠ٓ، 
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 ذم  قمٛمٚمًٞمت٤م اٟمٕمٙمًت٧م اًمتتل ،اإلجي٤مسمٞمت٦م اًمتٖمتػمات ُمتـ اًمٙمثػم شمٗمن ،اًمًٞم٤مد اًمتٙمٜمقًمقضمل

 واالىمتّمتت٤مدي٦م ،اًمًٞم٤مؾمتتٞم٦م اعمًتتتقي٤مت قمتتغم اًمٜمج٤مطمتت٤مت ُمتتـ اًمٕمديتتد سمتح٘مٞمؼ،اًمٕم٤مُمتت٦م ؾمٞم٤مؾمتت٤مشمف

  - واالضمتامقمٞم٦م

 - (1) م 8661 ،ل اًمّمٞمٜمل اًمّمٕمقد إٟمج٤مزات ل ،ؽقسمقت هدى دراؽمة ,8

 اًمٜمتقاطمل ذم   وشمتداقمٞم٤مهت٤م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اإلٟمجت٤مزات واىمتع قمتغم اًمتٕمترف إمم اًمدراؾم٦م وهتدف

 ُيٕمتد االىمتّمت٤مدي اًمّمتٕمٞمد قمتغم وسمخ٤مصت٦م واالضمتامقمٞم٦م- ،واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،واًمٕمًٙمري٦م ،تّم٤مدي٦ماالىم

 ضمتًدا ُمرشمٗمٕمت٦م ٟمٛمق ٟم٥ًم حت٘مٞمؼ اؾمتٓم٤مع إٟمف طمٞم٨ُم  ،اًمٜم٤مهْم٦م االىمتّم٤مدي٤مت ُمـ اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد

 ُمًتت٘مٌاًل  اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد وشمٓمقر ٟمٛمق يتقاصؾ أن اعمتقىمع وُمـ - األظمػمة ؾمٜم٦م اًمٕمنميـ ظمالل

 إمم اًمٕمنمتيـ ظمتالل اىمتّمت٤مدًي٤م واطمد رىمؿ اًمٌٚمد ؾمتّمٌح اًمّملم أن اًم٤ٌمطمثلم سمٕمض يتقىمع طمٞم٨ُم 

 اًمدراؾم٦م شمٌلم يمام األُمريٙمٞم٦م- اعمتحدة اًمقالي٤مت االىمتّم٤مدي٦م اًم٘مقة ذم وشمٗمقق اًم٘م٤مدُم٦م ؾمٜم٦م اًمثالصملم

 ُمتـ قمدًدا شمقاضمف زاًم٧م ُم٤م أهن٤م إال 5 اًمٜمٔمػم ُمٜم٘مٓمع اىمتّم٤مدي شم٘مدم ُمـ شمِمٝمده ُم٤م سمرهمؿ اًمّملم أن

  - اًمٚمٞمؼماًمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمقوٕمٞمتٝم٤م اعمتِمدد اًمًٞم٤مد واىمٕمٝم٤م ُمقايم٦ٌم قمدم ٞمج٦مٟمت اًمّمٕمقسم٤مت

 – 1441 )   ،اًمّمتلم ذم اًمًتٞم٤مد واإلصتالح اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م اًمٜمخٌت٦مل،موؽمى ضمؾؿي كادية دراؽمة ,3

 -(8) ل ( م 8663

 سمخّمقصتٞمتٝم٤م اًمّمتٞمٜمل اًمًتٞم٤مد اإلصتالح دمرسمت٦م وحتٚمٞمتؾ رصتد إمم اًمدراؾمت٦م وهتدف

 ُمتـ ُمزيتد شمتدقمٞمؿ ٟمحق أوًمٞم٦م يمخٓمقة االىمتّم٤مدي سم٤مإلصالح اًمٌدء ؾشمٗمْمٞم طمٞم٨ُم  ُمـ ،وقمٛم٘مٝم٤م

 اعمٌت٤مدئ همترس ظمالل ُمـ  ه٤مًُم٤م دوًرا اًمّملم ذم اًمًٞم٤مد اًمٕم٤مُمؾ يٚمٕم٥م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلصالطم٤مت

 اًمٗمرد شمِمٙمٞمؾ ذم واوح أصمر وهل٤م ،االؿمؽمايمل واًمٜمٔم٤مم اعم٤مريمز اعمٗمٝمقم طمقل شمدور اًمتل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

  اًمتٜمقع الطمؽمام -واًمدقمقة اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع شمٜم٤مؾم٥م واًمتل ٚمقسم٦ماعمٓم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘مٞمؿ سم٤معم٤ٌمدئ

                                                 
و١ٍدس جاللطصدحد ٚجٌؼٍدَٛ جٌغ١حعد١س، ِشودض جٌذسجعدحش ‘ ( ٘ذٜ ١ِطى١ظ : ئٔؿحصجش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، فٟ جٌصدؼٛد جٌصد١ٕٟ 1)

 َ .  2226ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌمح٘شز، 

َ (، سعدحٌس دوطدٛسجٖ، و١ٍدس  2225 – 1221( ٔحد٠س قٍّدٟ ِٛعدٝ : جٌٕخردس جٌغ١حعد١س ٚجإلصدوـ جٌغ١حعدٟ فدٟ جٌصد١ٓ ) 2)

 َ .  2211صحد ٚجٌؼٍَٛ جٌغ١حع١س، ؾحِؼس جٌمح٘شز، جاللط
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 اًمِمٞمققمل احلزب ذم اعمتٛمثٚم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة واطمؽمام ،طاعمختٚم االضمتامقمل واًمٜمٔم٤مم اًمث٘م٤مذم

 اًمدوًمت٦م إدارة ذم رئٞمزت سمدور ي٘مقم ألٟمف اًمّملم ذم شمٜمٔمٞماًم  األقمغم اًمًٚمٓم٦م سمٛمث٤مسم٦م ُيٕمد اًمذي احل٤ميمؿ

 عمّم٤مًمح األُملم اًمراقمل ُيٕمد اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب أن إمم اخلؼماء ُمـ يمثػم ويذه٥م ،وأضمٝمزهت٤م

 األطمتزاب ُمتـ قمتدًدا هٜم٤مك أن االقمت٤ٌمر ذم األظمذ ُمع - اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمٓمٌ٘م٦م األول واًمٜم٤مس ،اًمِمٕم٥م

 - اًمًٞم٤مد االؾمت٘مرار حت٘مٞمؼ أضمؾ ُمـ شمٕمٛمؾ اًمِمٞمققمل احلزب سمج٤مٟم٥م

 ذم األُمريٙمٞمت٦م اهلٞمٛمٜمت٦م قمتغم شمت٠مصمػمهو اًمّمتٞمٜمل اًمّمتٕمقد ل ،ضمسكم حمؿد وماؽمم ؽمفرة دراؽمة – 1

 : (1) ل ( م 8664 – 8661 )  األوؾمط اًمنمق

 أهنت٤م طمٞمت٨م ،اًمّمت٤مقمدة اًم٘متقى ُمـ يمقاطمدة اًمّملم قمغم اًمتٕمرف إمم اًمدراؾم٦م هذه وهتدف

 ُمٝمتددة األُمريٙمٞمت٦م اعمتحتدة ًمٚمقالي٤مت اعمٜم٤موم٦ًم شمٙمقن ألن اًم٘م٤مدُم٦م اًمٗمؽمة ذم سم٘مقة اعمرؿمح٦م اًمدوًم٦م

 اًمٚمٖمز أو اًمتٜملم ُمثؾ سمّمٗم٤مت ُمّمحقسم٦م إال اًمّملم شمذيمر شمٕمد ومٚمؿ ،ًمٕم٤مملا ذم أوطمد يم٘مٓم٥م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م

 ألٟمتف ،ٟمت٤مئؿ ودقمقه ىمٛم٘مٛمف ُمـ اًمٕمٛمالق هذا شمّمحقا )ال اًمّملم قمـ ٟم٤مسمٚمٞمقن ىم٤مل وهلذا ،اعم٤مرد أو

 قمتغم ًمٚمّمتلم اعمًتت٘مٌؾ سمت٠من قمت٤معمل إدراك ومٝمٜم٤مك  ( اًمٕم٤ممل طم٤مل الٟم٘مٚم٥م اعم٤مرد اًمتٜملم هذا أوم٤مق ًمق

 اًمٖمترب شم٘مٚمتؼ اًمّمتلم ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ىمْمٞم٦م أصٌح٧م وم٘مد وسمخ٤مص٦م ،ٙمٞم٦ماألُمري اهلٞمٛمٜم٦م طم٤ًمب

 وده٤م قم٘مقسم٤مت سم٤مخت٤مذ وشمٙمراًرا ُمراًرا اًمّملم هددت اًمتل األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت وسمخ٤مص٦م

 - األُمريٙمٞم٦م اًمؼمجمٞم٤مت وشم٘مٚمٞمد هىم٦م قمـ شمٙمػ مل ُم٤م

 فمتؾ ذم ًمٚمّمتلم طم٤مًمت٦م اؾم٦مدر : اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم اًم٘مٞم٤مدة دور ل ،ايمـبي فمبد أمحد حمؿد دراؽمة ,0

 - (8) ل سمٜم٩م شمِم٤مو ديٜم٩م ىمٞم٤مدة

 اإلصالطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت ضمراء ُمـ اعمتح٘م٘م٦م اإلٟمج٤مزات قمغم اًمتٕمرف إمم اًمدراؾم٦م وهتدف

  سمداي٦م ُمٜمذ االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم شم٘مدًُم٤م اًمّملم طم٘م٘م٧م ًم٘مد لسمٜم٩م شمِم٤مو ديٜم٩مل اشمٌٕمٝم٤م اًمتل

                                                 
(،  2222 – 2221( عٙشز لحعُ ِكّذ قغ١ٓ: جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ ٚضأغ١شٖ ػٍٝ ج١ٌّٕٙدس جألِش٠ى١دس فدٟ جٌؾدـشق جألٚعدظ ) 1)

 َ .  2212سعحٌس ِحؾغط١ش، و١ٍس جاللطصحد ٚجٌؼٍَٛ جٌغ١حع١س، ؾحِؼس جٌمح٘شز، 

حدز فٟ ضكم١ك جٌط١ّٕس : دسجعس قحٌس ٌٍص١ٓ فٟ ظً ل١حدز د٠ٕؽ ضؾحٚ ذٕؽ، و١ٍدس جاللطصدحد ( ِكّذ أقّذ ػرذ جٌٕرٟ : دٚس جٌم2١)

 َ .  2211ٚجٌؼٍَٛ جٌغ١حع١س، ؾحِؼس جٌمح٘شز، 
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 ذم هيع سمٜمٛمق اًم٘مقي تّم٤مدياالىم اًمٜمٛمق قُمزز وىمد م- 1423قم٤مم االىمتّم٤مدي اإلصالح

 يم٤موم٦م ذم ُمقطمًدا اإلٟمت٤مضمٞم٦م أداء يٙمـ ومل اًمٗم٘مر- ُمٕمدالت ذم سم٤مٟمخٗم٤مض ُمّمحقسًم٤م ،اإلٟمت٤مضمٞم٦م

 وًم٘مد ،اًمٗم٘مر ُمـ واحلد اإلمج٤مزم اًمٜمٛمق ذم  ُمٜمٝمؿ يمؾ ؾم٤مهؿ وًمٙمـ ،واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت

 اًمّملم إمم اعم٤ٌمذ لاألضمٜمٌ االؾمتثامر شمدوم٘م٤مت لديٜم٩مل اشمٌٕمٝم٤م اًمتل االٟمٗمت٤مح ؾمٞم٤مؾم٦م ؿمٝمدت

 اًمٜمّمػ ُمٜمذُ  االؾمتثامرات ًمتٚمؽ ُمًت٘مٌٚم٦م دول مخس وٛمـ دائاًم  شمٔمٝمر ضمٕمٚمٝم٤م سمام ه٤مئٚم٦م ىمٗمزات

 زي٤مدة إمم اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم قمٛمؾ مم٤م ،م 8662 قم٤مم وطمتك اعم٤ميض اًم٘مرن شمًٕمٞمٜمٞم٤مت ُمـ اًمث٤مين

 ُمـ ٗمٕم٧موارشم اًمّملم ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قم٤مًمٞم٦م اعمٜمتج٤مت (ATP) ُمـ األُمريٙمٞم٦م االؾمتػمادات

 إن - ( م 8661 –  1446 ) ُمـ اًمٗمؽمة ظمالل دوالر سمٚمٞمقن 13،31 إمم دوالر سمٚمٞمقن 6،11

 ،قمٚمٛمٞم٦م ،قمًٙمري٦م ـمٗمرة إطمداث ُمـ اًمّملم متٙمٜم٧م طمٞم٨م ،سمٕمٞمٜمف جم٤مل قمغم شم٘متٍم ال اًمتٜمٛمٞم٦م

 اًمٜمامذج اًمدراؾم٦م شمٌلم -يمام واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمٓمٗمرهت٤م ُمقازي٦م وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 ُمـ وضمٞمزة ومؽمة همْمقن ذم ومٕمٚمف ُمـ ل سمٜم٩م شمِم٤مو ديٜم٩م لاًمزقمٞمؿ متٙمـ ُمثٚمام قم٤معمًٞم٤م اًمٜم٤مضمح٦م اًم٘مٞم٤مدي٦م

  اًمزُمـ-

 (1) واًمتجديد واالسمتٙم٤مر اإلصالح : ايمصقـي ايمتعؾقم ،هوان ؾمقاو ؽمو دراؽمة ,1
: 

 يد قمغم اًمزُم٤من ىمديؿ ُمٜمذ اًمّملم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٔم٤مم قمغم اًمْمقء إًم٘م٤مء إمم اًمدراؾم٦م هذه وهتدف 

 اًمتٕمٚمٞمؿ أىم٤مم اًمذي وُمٕمٚماًم  ُمٗمٙمًرا اًمّمٞمٜمٞمقن ي٘مدؾمف اًمذي ( م - ق 124 – 001 ) يمقٟمٗمقؿمٞمقس

 سمداي٦م إمم اًمدراؾم٦م ومتتد ،ًمٚمتٕمٚمٞمؿ احلٙمقُمل االطمتٙم٤مر ًمتحٓمٞمؿ قم٤مم أًمٗمك ُمـ أيمثر ىمٌؾ اخل٤مص

 وشمٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم واًمتٕمٚمٞمؿ اعمٝمٜمل واًمتٕمٚمٞمؿ األؾم٤مد اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٓمقير واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن

 ذم واالؾمتثامر واعمٕمٚمٛمقن اعمٕمٚمٛملم وإقمداد سمٕمد قمـ واًمتٕمٚمٞمؿ اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ؿوشمٕمٚمٞم اًم٤ٌمًمٖملم

  اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م- اًمٕمٚمقم طمقل واًمٌحقث اًمتٕمٚمٞمؿ

                                                 
عٛ ؽد١حٚ ٘دٛجْ : جٌطؼٍد١ُ جٌصد١ٕٟ، جإلصدوـ ٚجالذطىدحس ٚجٌطؿذ٠دذ، ضشؾّدس فش٠دذز ٚجٔدغ فدٛ، جٌمٕصد١ٍس جٌؼحِدس ٌؿّٙٛس٠دس ( 1)

 َ  .  2221ذس٠س، د٠غّرش  جٌص١ٓ   جٌؾؼر١س، جإلعىٕ
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 ل وإٟمجٚمؽما اًمّملم ُمـ يمؾ ذم سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ،حمؿد مصطػى يارس دراؽمة ,2

  - (1)ل ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م

 إٟمجٚمؽما ُمـ يمؾ ذم  سم٤مجل٤مُمٕم٤مت ًمٕمٚمٛملا اًمٌح٨م واىمع قمغم اًمتٕمرف إمم اًمدراؾم٦م هذه وهتدف

 أي ذم اًمت٘متدم ًمتح٘مٞمتؼ أؾم٤مؾمتٞم٦م ريمٞمزة يٛمثؾ سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وأن ،رتوُمّم واًمّملم

 واعمٜم٤موم٦ًم اعمت٘مدُم٦م سم٤مًمدول ًمٚمح٤مق ُمٕمؼم وهق ،اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗمٕمٚمٞم٦م األداة وهق ،جمتٛمع

  - اىمتّم٤مده٤م شمٓمقير ذم ومًٕم٤مًم٦م ٟمت٤مئ٩م طم٘م٘م٧مو واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمدول سمف اهتٛم٧م صمؿ وُمـ ،اًمٕم٤معمٞم٦م

 ذم ادم٤مه٤مت ظمٚمٞمٗم٦م اًمٕمزيز قمٌد ؿمٕم٤ٌمن شمرمج٦م ،ٟم٤مسمِمٞمام يمقرو ،يقؾمػ ؿمٝمٞمد : اظمحرران دراؽمة ,3

  -(8)ل االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت دور ل اًمتٜمٛمٞم٦م

 دول ذم االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م ذم اجل٤مُمٕمت٤مت دور قمتغم اًمتٕمترف إمم اًمدراؾمت٦م هتذه وهتدف

 وأن اعمٜمِمقد- اًمٜمج٤مح حت٘مؼ مل وإن ؿمقـًم٤م ىمٓمٕم٧م دول ورم ،قمٔمٞماًم  ٟمج٤مطًم٤م اًمّمدد هذا ذم ٟمجح٧م

 يًتٗمر اًمذي اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م إمم دوره٤م يٛمتد وإٟمام وم٘مط اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم شم٘متٍم ال احلديث٦م اجل٤مُمٕم٤مت

 لاعمٕمرومت٦م إٟمت٤مجل أهن٤م قمغم إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر واالسمتٙم٤مرات االظمؽماقم٤مت هذه ،واسمتٙم٤مرات اظمؽماقم٤مت قمـ

 اجل٤مُمٕمت٦م ًمٕمالىمت٤مت ويٜمٔمتر ومّمتاًل- قمنم ؾمٌٕم٦م قمغم اًمدراؾم٦م هذه ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم٤مدة وزقم٧م وىمد -

 اًمتدول ُمتـ ؾمتقاء اعمْمتامر هتذا ذم سمٕمٞمٜمٝمت٤م دول دم٤مرب شمًتٕمرض اًمٗمّمقل وهم٤مًمٌٞم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م

 اًمقـمٜمٞمت٦م اًمتجت٤مرب قمتغم شم٘متٍم ومل - وآؾمٞم٤م وأورسم٤م اًمِمامًمٞم٦م أُمريٙم٤م ذم اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول أو اعمت٘مدُم٦م

 وُمتـ - ظم٤مصت٦م اًمٗمٞمدراًمٞمت٦م اًمتدول داظمتؾ واعمحٚمٞم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتج٤مرب إمم ،٤موزهت٤مدم وإٟمام وم٘مط

 قمتـ احلتدي٨م شمتؿ وىمد ،ومٞمٝم٤م صٖمػمة دول وُمـ آؾمٞم٤م ُمـ ضم٤مءت اًمثري٦م اًمتجرسم٦م أن سم٤مًمذيمر اجلدير

 ضمٞمت٤مو ؿمتٜمٖمٝم٤مي وضم٤مُمٕمت٦م ومتقدان ضم٤مُمٕمت٦م ُمثؾ اًمّملم ذم اعمٕمروم٦م ًمٜم٘مؾ اًمٌح٨م ضم٤مُمٕم٤مت شم٠مؾمٞمس

     - األصٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ٟمحق سم٘مقة ادمٝم٧م اًمتل اًم٘مٛم٦م ضم٤مُمٕم٤مت ُمـ ومٝمام شمقٟم٩م

                                                 
( دسجعددس ٠حعددش ِصددطفٝ ِكّددذ : جٌركددع جٌؼٍّددٟ ذحٌؿحِؼددحش فددٟ وددً ِددٓ جٌصدد١ٓ ٚئٔؿٍطددشج،  دسجعددس ِمحسٔددس ل، سعددحٌس 1)

 . 213 – 112َ، صـ صـ  2225فشع وفش جٌؾ١خ،  –دوطٛسجٖ، غ١ش ِٕؾٛسز، و١ٍس جٌطشذ١س، ؾحِؼس طٕطح 

ط١ّٕدس ل دٚس جٌؿحِؼدحش فدٟ جٌط١ّٕدس جاللطصدحد٠س ل، ضشؾّدس : ؽدؼرحْ ػردذ ( ؽ١ٙذ ٠ٛعف ٚوٛسٚ ٔحذؾد١ّح : جضؿح٘دحش فدٟ ج2ٌ)

 . 225 -251َ، صـ صـ  2227جٌؼض٠ض خ١ٍفس، ج١ٌٙثس جٌّصش٠س جٌؼحِس ٌٍىطحخ، 
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1 - technology transfer from higher education institutions to industry in 
china 

(1)
  

 ايمصكم. دم يمؾصـافمة ايمعارم ايمتعؾقم ممؽمسات من ايمتؽـويموصمقا كؼل

 أمهٝمت٤م ُمالُمح سمٕمدة متٞمزت اًمّملم ذم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ؾم٦ماًمًٞم٤م أن إمم اًمدراؾم٦م هذه شمقصٚم٧م وىمد 

 اجلديتد اًمٕمت٤معمل اإلٟمتت٤مج ٟمٔمت٤مم يم٤من ومٚمام اًمٕمٚمٛمل، سم٤مًمٌح٨م ورسمٓم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمل سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ االهتامم

 اًمًٞم٤مؾمت٦م وضمٝمت٧م اعمت٘مدُم٦م- اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمع اًمتٕم٤مُمؾ يٛمٙمٜمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ ضمديدة ٟمققمٞم٦م يتٓمٚم٥م

 سم٠من اًمّملم ذم اعمًئقًملم سملم وقمل واًمتدري٥م،وهٜم٤مك ٤مزماًمٕم سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ االهتامم ُمـ ُمزيًدا اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 سمٛمًت٠مًم٦م اًمّمتلم اهتٛمت٧م وًم٘متد اًمتٜمٛمقيت٦م- اًمٕمٛمٚمٞمت٦م ضمقهر هق  واعمٕمروم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام

 هتذا ذم اإلسمداقمٞمت٦م اعمٜم٤مومًت٦م قمتغم واألومراد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت وشمِمجٞمع اًمتٙمٜمقًمقضمل  اإلسمداع

 اًمٜمٔمت٤مم ذم اجلذريت٦م واًمتٖمتػمات اجلقهريت٦م اًمتحتقالت ًمتح٘مٞمتؼ ُمًتٛمرة ضمٝمقد وهٜم٤مك اعمج٤مل،

 اًمتحدي٨م- حمقر يٕمتؼم واًمذي واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل

2 –Soled E. Debra,China A Nation in Transition, Washington, D.C.: 

Congressional Quarterly Inc., 1225 ) 
(2)
  

 اًمٙم٤مشم٥م ىمًؿ وم٘مد ًمذا - اعمختٚمٗم٦م اًمتٜمٛمقي٦م ًم٘مْم٤مي٤ما قمغم اًمتٕمرف إمم اًمدراؾم٦م هذه وهتدف

 احل٤ميمٛم٦م األه قمّمقر ُمٜمذ ًمٚمّملم اًمت٤مرخيل اًمتٓمقر أوهلام شمٜم٤مول رئٞمًٞملم ىمًٛملم إمم اًمٙمت٤مب هذا

 إمم ووصقاًل  اًمٕمنميـ اًم٘مرن صمامٟمٞمٜمٞم٤مت وطمتك اعمٞمٜم٩م أهة ُمٜمذُ  وحتديًدا اًم٘مدم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اًمتٜمٛمٞم٦م ذم شم٘مدًُم٤م اًمّملم طم٘م٘م٧م طمٞم٨ًم  ٚمٓم٦مًمٚمً ل سمٜم٩م شمِم٤مو ديٜم٩م ل سمزقم٤مُم٦م اإلصالطمٞملم

  اؾمتٕمرض وم٘مد صم٤مٟمٞمٝم٤م -أُم٤م يده قمغم االىمتّم٤مدي اإلصالح وسمداي٦م ًمٚمحٙمؿ وصقًمف ُمٜمذ االىمتّم٤مدي٦م

                                                 
(1)Hong liu, yun zhong jiang :  nature and implications. 

     Office of international co. operation and exchange, tsinghua university, Beijing people's 

republic of china, technovation 21 (2221), p.p 175 – 155. 

(2(Soled E. Debra,China A Nation in Transtion, ( Washington, D.C.: Congressional 

Quarterly Inc., 1225 . 
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  اعمج٤مل هذا ذم صٞمٜمل زقمٞمؿ يمؾ شمٌٜم٤مه٤م اًمتل واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمّملم ذم اًمتٜمٛمقي٦م اًم٘مْم٤مي٤م أهؿ

3- pingyao Lai, The Internationalization of Scientific Research in China 
(China Shanghai: The Institute of World Economics& politics The 
Chinese Academy of Social Sciences, 2223)

 (1)
. 

 إمم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م شم٘متدم إمم أدت اًمتل اهل٤مُم٦م االدم٤مه٤مت شم٘مدير إمم اًمدراؾم٦م هذه وهتدف

 قمتـ شمٕمتؼم اًمتتل األؾم٤مؾمتٞم٦م اًمٕمقاُمتؾ ورصتد ،اإلصالح ومؽمة ظمالل اًمّملم ذم اًمٕم٤معمل قىاعمًت

 اًمٌح٨م واىمع ذم إفمٝم٤مره يٛمٙمـ ُم٤م وهق ،احلْم٤مري اًمت٘مدم درضم٦م ظمالل ُمـ احل٤مزم رتاًمٕمّم ُمتٖمػمات

 اًمٕمٚمٛمتل اًمتٓمتقر رصد ويمذًمؽ اًمّملم، ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م واىمع سمتٗمًػم وشم٘مقم اًمّمٞمٜمل اًمٕمٚمٛمل

 - اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل

 مل احل٤مًمٞمت٦م اًمدراؾمت٦م أن واألضمٜمٌٞمت٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمدراؾم٤مت قمرض ُمـ ًمٜم٤م يتْمح وهٙمذا

 ذم وأصمرهت٤م اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ذم اًمت٘م٤مٟمت٦م دور عمٕمرومت٦م واُمتتداداً  اؾمتٙمامالً  شمٕمد سمؾ هل٤م، شمٙمراراً  شمٙمـ

 رسمتٝم٤مدم وُمـ ُمٜمٝم٤م ًمالؾمتٗم٤مدة سم٤مًمٖم٦م أمهٞم٦م ذات اًمدراؾم٦م هذه جيٕمؾ مم٤م ،  اعمٕم٤مسة اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م

 - دوًم٦م يمؾ فمروف ُمع يتالءم وسمام اًمٜم٤مُمٞم٦م واًمدول ُمٍم ذم

 

 أمهٞم٦م :فمعم حتتوي هماظمؼدمة همصول وأرزمعة مؼدمة إلم اظمـفجقة ايمـاضمقة من ايمبحث سمؼسقم سمم

 صٕمقسم٤مت – اًمدراؾم٦م أدوات – اًمدراؾم٦م طمدود , اًمدراؾم٦م ُمٜمٝم٩م , اًمدراؾم٦م أهداف ,اًمدراؾم٦م

 – اًمدراؾم٦م ُمّمٓمٚمح٤مت – اًمٌح٨م ُمٙمقٟم٤مت , اًمدراؾم٦م شم٤ًمؤالت – ؾم٦ماًمدرا ُمِمٙمٚم٦م , اًمدراؾم٦م

  - ( األضمٜمٌٞم٦م اًمدراؾم٤مت – اًمٕمرسمٞم٦م اًمدراؾم٤مت ) اًم٤ًمسم٘م٦م اًمدراؾم٤مت

                                                 
(1)pingyao Lai, The Internationalization of Scientific Research in China (China Shanghai: 

The Institute of World Economics& politics The Chinese Academy of Social Sciences, 

2223) 
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  : اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمِمٙمٞمؾ ذم اعم١مصمرة اًم٘مقى أهؿ : األول الفصل

 : همقه احلديث ايمباضمث سمـاول ضمقُث 

 : اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مدي اًمقاىمع – متٝمٞمد :قمغم ويِمتٛمؾ االىمتّم٤مدي٦م: اًم٘مقة 

 االؾمتثامر – اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة , اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق – واالٟمٗمت٤مح اإلصالح –

  - اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد شمقاضمف اًمتل واًمٕم٘م٤ٌمت اًمتحدي٤مت – األضمٜمٌل

  : مجٞمع سملم اعم٤ًمواة ؾمٞم٤مؾم٦م – متٝمٞمد قمغم: ويِمتٛمؾ : االضمتامقمٞم٦م اًم٘مقة 

 اؾمتخدام طمري٦م – اًمذايت احلٙمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م – اًمديٜمل االقمت٘م٤مد طمري٦م ؾمٞم٤مؾم٦م – اًم٘مقُمٞم٤مت

 اًمٌٓم٤مًم٦م- – اًمّمح٦م – واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات اطمؽمام– اعمحٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

  : متٝمٞمد قمغم: ويِمتٛمؾ : اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقة 

 - اًمدؾمتقر  : أواًل  

  - اًمدوًم٦م أضمٝمزة : شماكًقا 

  - اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ,1

  - اجلٛمٝمقري٦م رئٞمس ,8

  - اًمدوًم٦م جمٚمس ,3

   - اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م ,1

  :  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م األطمزاب : شمايمًثا

 - اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب ,1

  - اًمديٛم٘مراـمٞم٦م األطمزاب ,8

  : اًمٓم٤موي٦م – اًمٌقذي٦م – متٝمٞمد قمغم: ويِمتٛمؾ : اًمديٜمٞم٦م اًم٘مقة – 

 - ماإلؾمال – اعمًٞمحٞم٦م – اًمٞمٝمقدي٦م – اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م
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  : اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م : الجاني الفصل

 : همقه ايمباضمث سمـاول ضمقث

  : االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمالزم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ذم اجل٤مُمٕم٤مت دور - 

  : اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ذم  اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٓمقر ٟمِم٠مة قمغم شم٤مرخيٞم٦م إـمالًم٦م 

  -  اًمِمٕمٌٞم٦م

  :  اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أوًمقي٤مت - 

  : اًمِمٕمٌٞم٦م- اًمّملم مجٝمقري٦م ذم واًمّمٜم٤مقم٦م اجل٤مُمٕم٦م سملم اًمٌحثل اًمتٕم٤مون 

 : اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ذم اًمتدوزم اًمتٕمت٤مون 

 - اًمِمٕمٌٞم٦م

  : اًمِمٕمٌٞم٦م ًمّملما مجٝمقري٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م واىمع :الجالح الفصل

 : همقه ايمباضمث سمـاول ضمقث

 : اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقر 

 : اًمّمتلم مجٝمقري٦م ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمقـمٜمٞم٦م واعمِم٤مريع اخلٓمط 

  - اًمِمٕمٌٞم٦م

  :  اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ذم اإلسمداقمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت - 

  :  اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ذم االظمؽماع سمراءات - 

  : اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمقـمٜمٞم٦م اجل٤مئزة  

  : اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م شم٤مريخ ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اإلٟمج٤مزات أهؿ  

  : اًمِمٕمٌٞم٦م ًمّملما مجٝمقري٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م متقيؾ - 

 : اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م ظمدُم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمقفمٞمػ : الرابع الفصل

   :  اًمّمٜم٤مقم٦م جم٤مل ذم - 

  : اًمزراقم٦م جم٤مل ذم -  

  :  اًمٓم٥م جم٤مل ذم -  
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  : اعمٕمٚمقُم٤مت جم٤مل ذم - 

  : اًمٗمْم٤مء جم٤مل ذم - 

   : اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم -  

  : اًمقـمٜمل- اًمدوم٤مع جم٤مل ذم 

   : اًمٓم٤مىم٦م جم٤مل ذم -  

 : والتوصيات اخلامتة

 سمٕمض إمم واًمتٗمًػم اًمتحٚمٞمؾ ـمريؼ قمـ يتقصؾ أن اًمدراؾم٦م هذه ظمالل ُمـ اًم٤ٌمطم٨م طم٤مول 

 ذم شُمًت٤مهؿ أن يٛمٙمتـ تلاًم اًمتقصٞم٤مت ُمـ قمدًدا وقمرو٧م ،سمحثف وٟمت٤مج طمّم٤مد متثؾ اًمتل اًمٜم٘م٤مط

 - ُمٍم وسمخ٤مص٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمٓمقير
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 اًمتتل واًمٕمقاُمؾ اًم٘مقى ُمـ جمٛمققم٦م إـم٤مر ذم يٕمٛمؾ وًمٙمٜمف ومراغ ذم يٕمٛمؾ ال اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 واًمديٜمٞمت٦م واالضمتامقمٞمت٦م واًمًٞم٤مؾمتٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ُمٜمٝم٤م اًمٕمقاُمؾ هذه وشمتِم٤مسمؽ ،سمف وشمت٠مصمر  ومٞمف شُم١مصمر

  - وهمػمه٤م واًمت٤مرخيٞم٦م واجلٖمراومٞم٦م

 :(1)يْ الدزاسٕ يف العُامن يرٍ استعساض مو َاهلدف

 حمتؾ اًمٌٚمتد ذم  اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م واىمع سمتٗمًػم واوًح٤م ارشم٤ٌمـًم٤م شمرشمٌط اًمٕمقاُمؾ هذه إن ,1

 اًمٜمٝم٤ميت٦م ذم األُمتر أن طمٞمت٨ُم  ،٦ماًمرئٞمًتٞم اعمجتٛمٕمٞمت٦م سمٕمت٤مدًمأل ؿمٛمقهل٤م ظمالل ُمـ اًمدراؾم٦م

  - ُمتِم٤مسمٙم٦م ُمتٖمػمات ُمـ سمف يٛمقج سمام اًمث٘م٤مذم وإـم٤مره٤م اًمٔم٤مهرة حتٚمٞمؾ يًتٝمدف

 ظمتالل ُمتـ احل٤مزم اًمٕمٍم ُمتٖمػمات قمـ اًمتٕمٌػم – حتقي ُم٤م وٛمـ حتقي اًمٕمقاُمؾ هذه إن ,8

 يمتام اًمّمتٞمٜمل ًمٕمٚمٛمتلا اًمٌحت٨م واىمع ذم إفمٝم٤مره يٛمٙمـ ُم٤م وهق ،احلْم٤مري   اًمت٘مدم درضم٦م

 سمٕمد- ومٞمام ؾمػمد

 : هويو ايمصوكم دم ايمعؾؿوي ايمبحوث فموعم شمورتأ ايمتوي ايمعوامول ألهوم فمور  يقم وهمقام 

  - واًمديٜمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م

 

 ٟمٛمتق ٟمًت٥م حت٘مٞمتؼ اؾمتتٓم٤مع إٟمتف طمٞم٨ُم  ،اًمٜم٤مهْم٦م االىمتّم٤مدي٤مت ُمـ اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد ُيٕمد

 االىمتّمت٤مد وشمٓمتقر ٟمٛمتق يتقاصتؾ أن اعمتقىمتع وُمتـ - األظمػمة ؾمٜم٦م اًمٕمنميـ لظمال ضمًدا ُمرشمٗمٕم٦م

 اىمتّمت٤مدًي٤م واطمتد رىمتؿ اًمٌٚمتد ؾمتّمتٌح اًمّملم أن اًم٤ٌمطمثلم سمٕمض يتقىمع طمٞم٨ُم  ُمًت٘مٌالً  اًمّمٞمٜمل

  - اًم٘م٤مدُم٦م ؾمٜم٦م اًمثالصملم إمم اًمٕمنميـ ظمالل

                                                 
( ػرذ هللا ص٠دٓ جٌردحص ؽدحدٞ : جٌدذٚس جٌكضدحسٞ ٌٍّإعغدحش جٌطؼ١ّ١ٍدس فدٟ جٌٕٙضدس جٌّح١ٌض٠دس فدٟ جٌشذدغ جألخ١دش ِدٓ جٌمدشْ 1)

 . 52جٌؼؾش٠ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 
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 اًم٤ًمق ذو القاًمٕمٛمل ُمـ سمدًءا وذًمؽ ،اًمٓمقيؾ االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ـمري٘مٝم٤م ذم شمًػم واًمّملم

 اجلق ذم اًمٓم٤مئر اًمْمخؿ اًمتٜملم ل إمم وصقاًل  رتقمِم اًمث٤مُمـ اًم٘مرن ذم لاًمٜم٤مئؿ اًمنمق أؾمدلو لاًمٓملم

 إمم شمرُمتتز األضم٤مٟمتت٥م ٟمٔمتتر ذم  اًمّمتتلم ومامزاًمتت٧م ذًمتتؽ وُمتتع - ريـتواًمٕمِمتت احلتت٤مدي اًم٘متترن ذم ل

 ومٝمٛمٝم٤م يٛمٙمـ ال ،اًمتٕم٘مٞمد ،اًمًحر ،اًمٖمٛمقض
(1)

-  

 ذم شمٕمٌئتٝمت٤م قمتغم اًمدوًمت٦م وىمدرة ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمقارد شمقاومر ُمدى إمم اًمٕم٤مُمؾ هذا ُيِمػم

 وُمًتتقي٤مت ًمٚمدوًمت٦م االىمتّمت٤مدي اًمٜمٛمتق ُمٕمدل وإمم أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اخل٤مرضمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م ظمدُم٦م

 أيًْم٤م سمؾ اًمدوًم٦م أهداف حتديد غمقم وم٘مط شُم١مصمر ال االىمتّم٤مدي٦م وم٤مًم٘مدرات اًمٌٓم٤مًم٦م وُمٕمدل اإلٟمت٤مضمٞم٦م

 ُمتـ اًمرئٞمًتٞم٦م اإلٟمتت٤مج هٞم٤ميمتؾ شمًتتٓمٞمع طمد إمم ُيِمػم يمام ،األهداف هذه شمٜمٗمٞمذ ذم وؾم٤مئٚمٝم٤م قمغم

 االقمتتامد شم٘مٚمٞمؾ صمؿ وُمـ ًمٚمًٙم٤من االىمتّم٤مدي٦م االطمتٞم٤مضم٤مت ُمقاضمٝم٦م وظمدُمٞم٦م وصٜم٤مقمٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م

 االقمتتامد ظمٗمتض أم زي٤مدة قمغم شمٕمٛمؾ االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا وُم٤م اخل٤مرضمٞم٦م اعم٤ًمقمدات قمغم

 األضمٜمٌٞم٦م اعمّم٤مدر قمغم
(2)

-  

 زراقمًٞم٤م طمًرا اىمتّم٤مًدا م 1432 قم٤مم اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلرب ىمٌؾ اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد يم٤من وًم٘مد

 ُمـ اًمٗمؽمة وذم ،قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ُمٜمتّمػ سمٕمد إال اًمّملم ذم احلديث٦م اًمّمٜم٤مقم٦م شمٌدأ ومل ،ُمتخٚمًٗم٤م

 وذًمتؽ ،مح٤مي٦م ًمٙمؾ اًمقـمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م شمٗمت٘مر ،ُمٗمتقطم٦م ؾمقىًم٤م لماًمّم يم٤مٟم٧م ،م 1432 إمم م 1416

 اًمًتٞم٤مدة ُمريمتز األضمٜمٌتل اعم٤مل رأس اطمتؾ وهٙمذا ،األضمٜمٌٞم٦م اًم٘مقى ُمـ قمٚمٞمٝم٤م واىمٕم٦م وٖمقط فمؾ ذم

 ـمقيٚم٦م عمدة
(3)

- 

                                                 
  1َ، صـ  2212ٚ دٞ ٌٟ عٛٞ فٛ ١ِٓ ضؾٕغ ٌٟ : جاللطصحد جٌص١ٕٝ، دجس جٌٕؾش جٌص١ٕ١س ػرش جٌمحسجش، ( 1ٚ)

 55( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾدغ عدحذك،  صدـ 2)

. 

َ،  صددـ 2224، جٌطرؼددس جألٌٚدٝ، جٌمددح٘شز، دجس جٌفىددش جٌمشذددٟ، ( ػردذ جٌمٕددٟ ػرددٛد : جأل٠ددذ٠ٌٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١دس ػرددش جٌؼصددٛس3)

276 . 
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 م1406 قمت٤مم األول ريـتشمِمت ؿمٝمر ومٗمل ،واحلّم٤مر االىمتّم٤مدي٦م احلرب ُمـ اًمّملم وقم٤مٟم٧م

 مل ًمتذا ،قمٚمٞمٝمت٤م اىمتّمت٤مدي طمّم٤مر ومرض أظمرى همرسمٞم٦م ودول ٙمٞم٦ماألُمري اعمتحدة اًمقالي٤مت ىمررت

 ومٞمٝم٤م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٌداي٦م شمٙمقن واًمتل اًمٜمٗمس قمغم االقمتامد ؾمٞم٤مؾم٦م ؾمقى أُم٤مُمٝم٤م يٙمـ
(1)

 -  

 ُمتٓمتقع ضمتٞمش اًمّمتلم وأرؾمتٚم٧م اًمٙمقريت٦م احلترب اٟمدًمٕم٧م م 1406 قم٤مم ُمـ يقٟمٞمق وذم

 اًمِمتامًمٞم٦م سمٙمقريت٤م سمت٤مٟمٛمقضمقن ىمريت٦م ذم وىمٕمت٧م طمتك - احلرب ذم واالؿمؽماك يمقري٤م إمم ًمٚمدظمقل

 أقمتقامٍ  صمالصمت٦م عمدة احلرب هذه اؾمتٛمرت طمٞم٨ُم  ،م 1403 قم٤مم ُمـ يقًمٞمق ذم احلرب وىمػ اشمٗم٤مىمٞم٦م

 جيت٥م يمت٤من أظمترى ٟم٤مطمٞمت٦م وُمـ ،ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اىمتّم٤مده٤م اؾمتٕم٤مدة إمم شمًٕمك اًمّملم ومٙم٤مٟم٧م - يم٤مُمٚم٦م

 ،اىمتّمت٤مده٤م سمٜمت٤مء غمقم شمٕمٛمؾ يم٤مٟم٧م ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ ،ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ًمٚمحرب اإلُمدادات شمقومػم وامن قمٚمٞمٝم٤م

 سم٤مًمٙمثػم وحقا ىمد وًمٙمٜمٝمؿ ،احلٞم٤مة ُمـ هدومٝمؿ اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م ٟمٗمقس ذم شمرؾمخ صم٤مًمث٦م ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ

 أن لاًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ًمت٤مريخ ضمنل يمت٤مب ُم١مًمػ إلطمّم٤مئٞم٤مت وـمًٌ٘م٤م - هذا يمؾ ًمتح٘مٞمؼ

 احلترب ومقوتع ،ومحًت٥م ذًمتؽ ًمٞمس - دوالر ُمٚمٞم٤مر 16 قمـ زادت ىمد اًمّمٞمٜمٞم٦م احلرب ٟمٗم٘م٤مت

 .(2) اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد شمٓمقير إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم أصمر ىمد اًمٙمقري٦م واحلرب ٤ٌمردةاًم

 اًمًت٤مسم٘م٦م اًمًتٜمقات ـمتقال قمديتدة ُمِمت٤ميمؾ ُمتـ اًمّمتٞمٜمل اًمزراقمتل اًم٘مٓمت٤مع قمت٤مٟمك وًم٘مد

 اًمريتػ ذم  ؾمت٤مئًدا يم٤من اًمذي اإلىمٓم٤مقمل اًمٜمٔم٤مم هق اعمِم٤ميمؾ ًمتٚمؽ اًمرئٞمز واًم٥ًٌم ،االؿمؽمايمٞم٦م

 احلٙمقُم٦م قمٛمٚم٧م وهلذا - اًمٙمثػم اًمّمٞمٜمل اًمٗمالح ومٞمٝم٤م ٤مٟمكقم ،قم٤مم أًمٗمل ُمـ ي٘مرب ُم٤م ـمقال اًمّمٞمٜمل

 واًمتتل اًمزراقمتل اإلصالح قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٙمامل ظمٓمقاهت٤م أومم ومٙم٤مٟم٧م اًمقوع هذا شمٖمٞمػم قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اًمِمتٞمققمل احلتزب ًمًٞمٓمرة ظم٤موٕم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمٕمنميـ اًم٘مرن صمالصمٞمٜمٞم٤مت ُمٜمذ سمدأت

 وضمف واًمذي ،م 1406 قم٤مم ذم اًمزراقمل صالحاإل ىم٤مٟمقن وم٠مصدرت األهٚمٞم٦م احلرب أسم٤من اًمّمٞمٜمل

  يمؾ ُمٚمٙمٞم٦م ُمـ %36 ُمّم٤مدرة قمغم اًم٘م٤مٟمقن هذا ٟمص وم٘مد ،اًمّملم ذم ًمإلىمٓم٤مع ىم٤موٞم٦م رضسم٦م

                                                 
جٌصدد١ٕ١س، ِؿٍددس  –( أعددؼذ قّددٛد جٌغددؼذْٚ : جٌصدد١ٓ جٌٛجلددغ جٌددشج٘ٓ ٚآفددحق جٌّغددطمرً فددٟ جٌؼولددحش جاللطصددحد٠س جٌؼشذ١ددس 1)

 . 117َ،  صـ  2222(، جٌغٕس جٌشجذؼس،  15دسجعحش جلطصحد٠س، ذ١ص جٌكىّس، جٌؼذد ) 

 . 15عٛٞ فٛ ١ِٓ ضؾٕغ ٌٟ : جاللطصحد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ٚٚ دٞ ٌٟ 2)
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 اًمٗمالطمتلم قمتغم اعمقزقمت٦م األرايض ُمًت٤مطم٦م سمٚمٖم٧م طمٞم٨ُم  اًمٗمالطملم قمغم وشمقزيٕمٝم٤م إىمٓم٤مقمل

ومالح ٞمقنُمٚم 186 ٟمحق قمغم وزقم٧م هٙمت٤مر ُمٚمٞمقن 12 ُمـ ي٘مرب ُم٤م م 1408 قم٤مم هن٤مي٦م طمتك
(1)

 - 

 اًم٘مٓمت٤مع ُمًت٤ممه٦م ىمٞمٛمت٦م ارشمٗمٕمت٧م االىمتّمت٤مدي٦م ًمإلصتالطم٤مت وشمٓمٌٞم٘مٝمت٤م اًمثتقرة ىمٞم٤مم وسمٕمد

 اًمتثالث اًمًتٜمقات ظمتالل اًمّمتلم ٟمجحت٧م وم٘مد - %86 إمم اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ُمـ اًمّمٜم٤مقمل

 اًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م وم٤مًمٓم٤مىمت٦م ُمٝمٛمت٦م جم٤مالت ذم  اًمّمٜم٤مقمل إٟمت٤مضمٝم٤م ُمـ شمزيد أن ُمـ اًمثقرة قمٛمر ُمـ األومم

 سمٜمًت٦ٌم ازداد األؾمتٛمٜم٧م وإٟمتت٤مج ،%02 سمٜمًت٦ٌم اًمٗمتقالذ إٟمت٤مج وازداد ،%10 سمٜم٦ًٌم إٟمت٤مضمٝم٤م دازدا

 اًمتتل احلامؾم٦م روح إمم شمٕمقد اعمدة شمٚمؽ ظمالل اًمّمٜم٤مقمل اإلٟمت٤مج ذم اعُمتح٘م٘م٦م اًمزي٤مدات أن - 13%

 دور هلت٤م يمت٤من اجلٞمتدة وإدارهتت٤م ًمٚمدوًم٦م اعمريمزي٦م اًمًٞمٓمرة أن يمام ،اًمّمٞمٜمٞملم اًمٕمامل أوؾم٤مط ؾم٤مدت

 اًمّمٜم٤مقمل اإلٟمت٤مج ذم اًمزي٤مدات هذه حت٘مٞمؼ ذم َٕم٤ملوم
(2)

-  

 سمٜمت٤مء ذم اًمّمتلم سمتدأت ،( م 1402 قم٤مم طمتك 1403 ) األومم اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ومؽمة أصمٜم٤مء ذم

 اًمًتقومٞمتل االحتت٤مد ذم  اعمقضمقدة احلديث٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م إدظم٤مل قمغم يٕمتٛمد الىمتّم٤مده٤م يمٌػًما ؿمٙماًل 

 ؾمتٌٞمؾ ذم أوًمٞمت٦م ظمٓمتقة يم٤مٟمت٧م هن٤ميتٝم٤م طمتك سمدايتٝم٤م ُمـ اًمٙمؼمى اعمِم٤مريع ُمـ ومٙمثػم - ًمف يم٠مؾم٤مس

 ووتقطًم٤م األيمثر هل ُمنموع 101 سمٞمٜمٝم٤م وُمـ - اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ذم واًمت٠مظمر اًمٗم٘مر ُمالُمح شمٖمٞمػم

 اإلٟمت٤مضمٞمت٦م واًم٘متقى اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م واًمقطمدات ،اعمِم٤مريع هذه سمٜم٤مء ذم اًمًقومٞمتل االحت٤مد ؾم٤مقمد طمٞم٨ُم 

 االىمتّمت٤مد ذم اعمقضمتقدة اًمٗمراهمت٤مت ُمتـ اًمٕمديد ؾمد قمغم وم٘مط شمٕمٛمؾ مل اعمِم٤مريع هذه يمقٟمتٝم٤م اًمتل

 ُمتـ متٙمٜمت٧م ٟمٗمًتف اًمقىمت٧م ذم أهنت٤م سمؾ ،اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًم٘مقى ذم اًمْمٕمٞمٗم٦م احلٚم٘م٤مت وشم٘مقي٦م ،اًمقـمٜمل

 اًمّمتلم وضمٕمٚمت٧م ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمّمتٜم٤مقم٤مت ًمتٓمقير اًمٗمٜمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت ُمًتقى ًمرومع سمنقم٦م اًمٜمٝمقض

 صٜم٤مقمتٝم٤م أؾم٤مس ًمٌٜم٤مء ـمري٘مٝم٤م ذم ظمٓمقة أول ختٓمق
(3)

-  

                                                 
 . 56-72َ،  صـ صـ  1275( أوحد١ّ٠س جٌفْٕٛ جٌغٛف١ط١س : جٌؾشق جأللصٝ، دجس جٌطمذَ، ِٛعىٛ 1)

 . 23َ، صـ  1255( ضغٕغ ضؾٟ : ٌّكحش ػٓ جٌص١ٓ، دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س، ذى١ٓ 2)

 . 12: جاللطصحد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ٚٚ دٞ ٌٟ عٛٞ فٛ ١ِٓ ضؾٕغ ٌٟ 3)
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 صتتٜم٤مقم٤مت ،اًمّمتتٚم٥م احلديتتد )ُمٜمتت٤مضمؿ اًمث٘مٞمٚمتت٦م ًمٚمّمتتٜم٤مقم٤مت األوًمقيتت٦م اًمّمتتلم ٓمتت٧موأقم

 ومٞمٝم٤م وارشمٗمع واًمٗمقالذ اًمزهر واحلديد ،واًمٗمحؿ ،اًمّمٜم٤مقمل اإلٟمت٤مج ُمـ يمال وشمْم٤مقمػ ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م(

 االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق
(1)

-  

 االحتت٤مد ىمترر طمٞمٜمام طم٘مٞم٘مٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م صٕمقسم٤مت إمم اًمّملم شمٕمرو٧م ىمد ،م 1416 قم٤مم وذم

 شمّمت٤مقمد أصمتر ُمٕمٝمت٤م واًمت٘مٜمتل االىمتّمت٤مدي اًمتٕم٤مون وإهن٤مء ومٞمٝم٤م اًمٕم٤مُمٚملم ظمؼماء ح٥مؾم اًمًقومٞمتل

 واًمٌنمتي٦م اعم٤مديت٦م اًمقـمٜمٞمت٦م اعمتقارد قمغم اعمتزايد االقمتامد دومٕمٝم٤م اًمذي األُمر ،سمٞمٜمٝمام اًمٕم٘م٤مئدي٦م اخلالوم٤مت

اًمذايت االيمتٗم٤مء ًمتح٘مٞمؼ
(2)

-   

 ُمتـ احلٙمقُمت٦م دتوزا ،اًمتٕمتديؾ ُمرطمٚمت٦م إمم اًمتقـمٜمل االىمتّم٤مد دظمؾ ،م 1411 قم٤مم وذم

 ،االىمتّم٤مد قمغم اًمتٕمديالت وُأضمري٧م ،األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م طمدود وٖمط ظمالل ُمـ اًمزراقمل اًمتِمٖمٞمؾ

 ؾمٜمقات ظمالل وُمـ ضمديد- ُمـ ضمٞمد سمِمٙمؾ اًمدوران ذم اًمّمٞمٜمل  االىمتّم٤مد شمٓمقير قمجٚم٦م وسمدأت

 ُمتًت٤مٍو- شمٓمتقًرا اًمث٘مٞمٚمت٦م واًمّمتٜم٤مقم٤مت ،اخلٗمٞمٗمت٦م  واًمّمتٜم٤مقم٤مت اًمزراقمت٦م أطمترزت ،اًمتٕمديؾ ُمـ

 م 1410 قمت٤مم ذم اًمزراقمل اإلٟمت٤مج ىمٞمٛم٦م جمٛمقع زي٤مدة ُمٕمدل أن ٟمجد م 1416 قم٤مم ُمع عم٘م٤مرٟم٦موسم٤م

 وُمٕمتدل ،%2,25 سمٚمتغ اخلٗمٞمٗمت٦م اًمّمتٜم٤مقم٤مت ُمتـ اإلٟمتت٤مج ىمٞمٛمت٦م زيت٤مدة ُمٕمتدل ،%4222 يم٤من

 إمم اًمدوًمت٦م ذم اعم٤مًمٞمت٦م اًمِمتئقن وشمٖمتػمت ،%3238 سمٚمتغ اًمث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت إٟمت٤مج إمج٤مزم اٟمخٗم٤مض

 اًمٗمٕمتتكم اعمٕمٞمِمتت٦م ُمًتتتقى وارشمٗمتتع ،اًمتٙمتتديس ُمٕمتتدل اٟمخٗمتتض ٗمًتتفٟم اًمقىمتت٧م وذم ،األطمًتتـ

 واًمٕمٚمتقم اًمّمتٜم٤مقمل اًمٌٜمت٤مء ؿمتٙمؾ أطمرز يمام ،%,252 ًمٜم٦ًٌم ًمٞمّمؾ واًم٘مرى اعمدن ذم ًمٚمٛمقاـمٜملم

 ضمٞمًدا شم٘مدًُم٤م اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م
(3).  

                                                 
( ئ٠ٙحخ ئذشج١ُ٘ ِكّذ ئذشج١ُ٘ : جٌّإؽشجش جاللطصدحد٠س جٌى١ٍدس ٚجٔؼىحعدحضٙح ػٍدٝ ضدذفمحش جالعدطػّحس جألؾٕردٟ جٌّرحؽدش فدٟ 1)

َ (، سعددحٌس دوطددٛسجٖ، و١ٍددس  2227 – 1222جٌصدد١ٓ ( خددوي جٌفطددشز )  –ِصددش ل دسجعددس ل١حعدد١س ِمحسٔددس ِددغ ) ضشو١ددح 

 . 144َ، صـ  2211ؾحِؼس ػ١ٓ ؽّظ،  جٌطؿحسز،

( أعؼذ قّدٛد جٌغدؼذْٚ : جٌصد١ٓ جٌٛجلدغ جٌدشج٘ٓ ٚآفدحق جٌّغدطمرً فدٟ جٌؼولدحش جاللطصدحد٠س جٌؼشذ١دس، ِشؾدغ عدحذك،  صدـ 2)

117 . 

 . 24 - 23( ٚٚدٞ ٌٟ عٛٞ فٛ ١ِٓ ضؾٕغ ٌٟ : جاللطصحد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 اًمِمتٕم٥م ضمٝمتقد سمٗمْمتؾ وًمٙمـ ،وم٤مدطم٦م ظم٤ًمرة اًمّمٞمٜمل اًمدظمؾ اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة يمٚمٗم٧م وىمد

 حت٘م٘مت٧م وم٘متد اعمثت٤مل ؾمتٌٞمؾ وقمتغم ،اعمج٤مالت سمٕمض ذم اإلٟمج٤مزات اًمقـمٜمل الىمتّم٤مدا أطمرز وم٘مد

 سمٕمتض وىم٤مُمت٧م ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م واًمٕمٚمتقم واعمقاصتالت اًمّمتٜم٤مقم٦م ُمٞم٤مديـ ذم اإلٟمج٤مزات سمٕمض

 ،واؾمتتٕم٤مدهت٤م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م األىمتامر سمٕمتض سمت٢مـمالق اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات اًمٙمؼمى اعم١مؾم٤ًمت

 ؾم٤مقمد اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت أوائؾ ذم واًمٞم٤مسم٤من اعمتحدة اًمقالي٤مت ُمع اًمٕمالىم٤مت اؾمت٘مرار أن اًمٌٕمض ويذيمر

  -(1) اًم٘مٓم٤مقم٤مت سمٕمض ذم إٟمت٤مضمٞم٦م ُم١مذات فمٝمقر قمغم

 االىمتّم٤مدي واإلصالح االٟمٗمت٤مح ىمٌؾ ُم٤م ُمرطمٚم٦م ذم اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وارشمٙمزت

 شمٚمتؽ اللظمت اًمّمٞمٜمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اؾمتٝمدوم٧م وىمد ،اًمذات قمغم االقمتامد إؾمؽماشمٞمجٞم٦م قمغم

 وضمٝم٤مز اهلقائٞم٦م واًمدراضم٦م ظمٞم٤مـم٦م ٦مُم٤ميمٞمٜم وهل ،قم٤مئٚم٦م ًمٙمؾ أؾم٤مؾمٞم٦م طم٤مضم٤مٍت  صمالث شمقومػم اعمرطمٚم٦م

 ( م 1423 – 1414) اعمرطمٚمتت٦م ظمتتالل اًمّمتلم ذم االىمتّمتت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمتت٦م اشمًتٛم٧م وىمتتد ،اعمتذي٤مع

 واطمتد آن ذم واًمّمتٜم٤مقم٦م اًمزراقمت٦م ىمٓمت٤مقمل وشمٜمٛمٞمت٦م اعمريمتزي اًمتخٓمتٞمط أؾم٤مًمٞم٥م قمغم سم٤مالرشمٙم٤مز

 أؾمت٤مًمٞم٥م وشمٓمتقير اًمث٘مٞمٚمت٦م اًمّمٜم٤مقم٦م إمه٤مل دون اخلٗمٞمٗم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ومروع وشمٜمٛمٞم٦م ،قازنُمت وسمِمٙمؾ

 قمتغم اًمًػم إؾمؽماشمٞمجٞم٦م) اًمًٌٞمط اإلٟمت٤مج أؾم٤مًمٞم٥م ُمع ُمقازٟم٦م سمخٓمقط اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ذات اإلٟمت٤مج

ؾم٤مىملم(
(2)

 قمتـ ومْمتاًل  اًمًتقومٞمتل االحتت٤مد ُمتـ اعمًتتقردة اإلٟمت٤مضمٞمت٦م سم٤مألؾمت٤مًمٞم٥م واالؾمتتٕم٤مٟم٦م -

 ٟمٔمت٤مم فمؾ ذم واطمدة ُمريمزي٦م ىمٞم٤مدة إذاف حت٧م سمٛمجٛمٚمٝم٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هذه وشمتؿ ،ٜمٞم٦ماًمقـم األؾم٤مًمٞم٥م

ؿم٤مُمؾ ختٓمٞمط
(3). 

                                                 
 – 1211غ جٌصدد١ٕٟ ٚآغحس٘ددح فددٟ جٌفطددشز ِددٓ )٠س جٌطددٟ طددشأش ػٍددٝ جٌّؿطّدد( ِكّددذ غش٠ددد ِكّددذ : لجٌطم١ددشجش جٌكضددحس1)

 .152َ، صـ  2221/2222َ (، سعحٌس دوطٛسجٖ غ١ش ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س،  1272

ؿٍدذ ) ( ٔر١ً ؾؼفش ػرذ جٌش ح، جاللطصحد جٌص١ٕٟ ذ١ٓ جالٔموق ٚجالٔفطحـ، ِؿٍدس جٌؼٍدَٛ جاللطصدحد٠س، ؾحِؼدس جٌرصدشز، ج2ٌّ)

 . 42َ،  صـ 2224(،  14(، جٌؼذد )  4

( عؼذ ِكّذ ػػّحْ ٚعحِشز ٔؼّدس جٌػدحِش : جٌطكدٛالش ج١ٌٙى١ٍدس فدٟ ذ١ٕدس جاللطصدحد جٌصد١ٕٟ ٚآفدحق ضطدٛسٖ جٌّغدطمر١ٍس، دجس 3)

 . 32َ،   صـ  2221ٚجتً، ػّحْ، جٌطرؼس جألٌٚٝ، 
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 ؾمتقاء االؿمؽمايمل اًمتٓمٌٞمؼ ومؽمة ظمالل ُمٕم٘مقًم٦م شمٜمٛمٞم٦م ُمٕمدالت اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد طم٘مؼ وىمد

 ٤مممت اًمترهمؿ قمتغم واعمت٘مدُم٦م اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول ُمـ سم٤مًمٕمديد سم٤معم٘م٤مرٟم٦م أو قمٚمٞمٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤معمرطمٚم٦م سم٤معم٘م٤مرٟم٦م

 م(1404 –1403) األُمت٤مم إمم اًمٙمتؼمى اًم٘مٗمتزة ُمرطمٚمت٦م ظمالل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م االوٓمراسم٤مُت  أطمدصمتف

 وطم٘م٘م٧م ،( م 1423 – 1421 ) اًمقاىمٕمٞم٦م همػم واألهداف ( م1414 –1416) اًمث٘م٤مومٞم٦م واًمثقرة

 %1 طمتقازم ؾمتٜمقي ٟمٛمتق ُمٕمتدل م 1423 إمم م 1408 ُمتـ اًمٗمؽمة ذم اًمّملم
(1)

 ُمٞمتزان أن يمتام -

 ُمٕمٔمتؿ ذم وم٤مئًْمت٤م حي٘متؼ اًمتجت٤مري اعمٞمزان يم٤من وًم٘مد ،يمٌػًما قمجًزا حي٘مؼ يم٤من ُم٤م ٟم٤مدًرا اعمدومققم٤مت

 ،اًم٘متقُمل اًمٜمت٤مشم٩م ُمـ %632 سمٜمحق قمجًزا طم٘مؼ طمٞم٨ُم  ،م 1421 قم٤مم قمدا اعمذيمقرة اًمٗمؽمة ؾمٜمقات

(2) اًمٕم٤معمل االىمتّم٤مد ذم اًمت٘مٚم٤ٌمت قمـ اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد قمزل إمم ذًمؽ يرضمع ورسمام
 - 

 اًمٕمت٤مزم اًمتٙمتدس ذم اًمّمتلم إؾمتؽماشمٞمجٞم٦م م1423 ٤ممقم طمتك م1414 قم٤مم ُمـ ،واظمتّم٤مًرا

 وأيًْمت٤م اًمقـمٜمل ًمالىمتّم٤مد مت٤مًُم٤م ُمتٙم٤مُمؾ ٟمٔم٤مم سمٌٜم٤مء ىم٤مُم٧م اًمث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت شمٓمقير ذم واألوًمقي٦م

 شمٓمتقير ذم ُُمتٕمتددة ُمِمتٙمالت أفمٝمترت ىمتد ٟمٗمًتف اًمقىم٧م ذم أهن٤م إال ،ُمًت٘مؾ صٜم٤مقمل ٟمٔم٤مم سمٜم٤مء

 يٛمٙمتـ وأيًْمت٤م ،االىمتّم٤مد ختٓمٞمط ظمالل ُمـ طمٚمٝم٤م اعمٛمٙمـ ُمـ اعمِمٙمالت هذه وًمٙمـ ،االىمتّم٤مد

 ُم٤موشمزتل سمقومت٤مة اعمرطمٚمت٦م هتذه اٟمتٝم٧م وىمد ،واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م اًم٘مقاٟملم آًمٞم٦م هٞمٙمؾ داظمؾ ذم طمٚمٝم٤م

  .(3) م 1421 ذم ل شمقٟم٩م

 اىمتّمت٤مد ورائتف ظمٚمتػ واًمذي ،م 1421 قم٤مم ( شمقٟم٩م ُم٤موشمز ) اًمّمٞمٜمل اًمزقمٞمؿ ووم٤مة ومٌٕمد

 ُمٕمتدل ارشمٗم٤مع سم٥ًٌم االؾمتثامري٦م اًمٙمٗم٤مءة سمتدين يتٕمٚمؼ ُم٤م : ُمٜمٝم٤م يمثػمة ُمِمٙمالت ُمـ ُيٕم٤مين ُمٜمٝمؽ

 واًمٌٓم٤مًمت٦م وومًت٤مده٤م اًم٘مٞم٤مديت٦م اعمٚمٙمت٤مت يمٗم٤مءة وقمدم ،اعمٜمتج٦م همػم اًمدوم٤مقمٞم٦م األصقل ذم االؾمتثامر

 ومٞمٝمت٤م ُمٌت٤مًمغ أؾمتٌ٘مٞم٦م إقمٓمت٤مء ٦مٟمتٞمجت اًمّمتٜم٤مقم٦م ذم اهلٞمٙمٚمٞم٦م االظمتالالت شمرايمؿ قمـ ومْماًل  اعمًتؽمة

  االىمتّم٤مد قم٤مٟم٤مه ُم٤م قمـ ومْماًل  االؾمتٝماليمٞم٦م اًمًٚمع إٟمت٤مج طم٤ًمب قمغم اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمًٚمع إلٟمت٤مج

                                                 
 . ٠52م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش1)

 صـد  عدحذك، ِشؾدغ (، َ 222 – 1275 ) جٌصد١ٓ فٟد جاللطصدحدٞ جٌّٕٛد ػٍٝد ٚأغش٘دح جإلصدوـ ع١حعدس : جألخدشط ِكّذ ئذشج١ُ٘( 2)

27 .   

 . 26 - 25( ٚٚ دٞ ٌٟ عٛٞ فٛ ١ِٓ ضؾٕغ ٌٟ : جاللطصحد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 3)
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 ،ًمٚمتًتقيؼ اًمّمت٤محل٦م اًمزراقمٞمت٦م اًمًتٚمع ٟمًت٦ٌم وشمدين اًمزراقمل اًمٗم٤مئض شمٜم٤مىمض ُمـ اًمّمٞمٜمل

 اًمريتػ وسملم ،واعم٘م٤مـمٕم٤مت األىم٤مًمٞمؿ سملم اًمٗمقارق صٕمٞمد قمغم اعمتح٘م٘م٦م اإلٟمج٤مزات وٕمػ يمذًمؽ

 ،اًم٘مٓم٤مقم٤مت يم٤موم٦م ذم سمٚمدهؿ ختٚمػ سم٥ًٌم اًمتخقف ُمـ ٟمقع اًمّمٞمٜمٞم٦م األوؾم٤مط ؾم٤مد ًمذًمؽ واحلي

 سمٕمتض وسمتلم سمٞمٜمتف اًمتٜمٛمٞمت٦م ومجتقة اشمًت٤مع وسم٤مًمت٤مزم ،اًمٕم٤معمل اًمتحدي٨م سمٛمًػمة حل٤مىمف شمٕمثر صمؿ وُمـ

 اظمتٞمت٤مر اًمّمتلم وىمتررت ،اًمتٜمٛمٞمت٦م جم٤مل ذم ُمت٘مدُم٦م ـمٗمرات حت٘مٞمؼ اؾمتٓم٤مقم٧م اًمتل اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول

 قمغم اًمؽميمٞمز ُمـ اًمتٜمٛمقي اهلدف وشمٖمػم ،صم٤مسمت٦م سمّمقرة اًمتٜمٛمٞم٦م اؾمتداُم٦م قمغم واًمٕمٛمؾ اًمذاشمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م

 واًمتٜمٛمٞمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م سملم اًمدُم٩م حت٘مؼ وسمذًمؽ ،اًمِم٤مُمٚم٦م سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م االهتامم إمم واطمد ىمٓم٤مع

 -(1) االؿمؽمايمل اًمًقق ٟمٔم٤مم فمؾ ذم االضمتامقمٞم٦م

 قمـ ًمٚمٌح٨م دومٕمٝم٤م ُم٤م وهذا ،اىمتّم٤مدي٦م ىمٗمزة حت٘مٞمؼ ذم ًمٚمّملم احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمرهم٦ٌم اؿمتدت ًمذًمؽ

 ُم٤م ًمتح٘مٞمؼ هل٤م اعمقاشمٞم٦م اًمٗمرص فمٝمقر واؾمتٖمالل ،أزُمتٝم٤م ُمـ اخلروج أضمؾ ُمـ واًمتٖمٞمػم اإلصالح

(2) طمالل من األرزمعة ومطافماسمه إصالضمات قمؼم طمريمتف ذم اًمت٠مصمػم ـمريؼ قمـ إًمٞمف شمّمٌق
 :  

 اعمتٖمتػمات ُمتع اًمتٙمٞمتػ ُمتـ متٙمٜمتف ٞمت٨ُم سمح اعمروٟم٦م ُمـ ىمدًرا اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد إقمٓم٤مء ,1

  - اًمٕم٤معمل االىمتّم٤مد هب٤م يٛمر اًمتل اهلٞمٙمٚمٞم٦م

 اًمٌحت٨م وىمٓمت٤مع ،اًمّمتٜم٤مقمل واًم٘مٓم٤مع ،اًمزراقمل اًم٘مٓم٤مع ُمـ يمؾ ًمتٜمٛمٞم٦م األوًمقي٦م إقمٓم٤مء ,8

  - اعم٤مزم واًم٘مٓم٤مع ،اًمٕمٚمٛمل

ٓ  بسننامخ  طسِنل  عنو  تاألطسَحا يرٍ تضمني مت لكد ٓ  مسنتمس  اقتصناد ٖ  ِهطنُ  السّاسنات  عمن

  :(3) ّٕاآلت

 ضم٤مٟمت٥م ُمتـ االىمتّمت٤مدي٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت سملم اًمتقازن إقم٤مدة ظمالل ُمـ االىمتّم٤مدي٦م اهلٞمٙمٚمٞم٦م، 

 ٟمٔمترة اجلديتدة اًمرؤيت٦م محٚمت٧م إذ ،أظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م اهلٞمٙمٚمٞم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م وشمٌديؾ

  قمٙمس قمغم ،اخلٗمٞمٗم٦م واًمّمٜم٤مقم٤مت اًمزراقمل اًم٘مٓم٤مع أوًمقي٦م قمغم اًمؽميمٞمز ُمٗم٤مداه٤م

                                                 
سٖ،  ِشؾدغ عدحذك، صـد عؼذ ِكّ( 1) ٚآفدحق ضطٛد  ٟ صد١ٕ ١ٕدس جاللطصدحد ٌج ١ٍدس فٟد ذ ١ٙى الش ٌج ٌطكٛد ٌػدحِش :  ج ؼّدس ج ّحْ ٚعدحِشزٔ   - 65ذ ػػ

74   

 .  55-57َ (، ِشؾغ عحذك، صـ  2212 – 1275( ١ٌٚذ ع١ٍُ ػرذ جٌكٟ : جٌّىحٔس جٌّغطمر١ٍس ٌٍص١ٓ فٟ جٌٕظحَ جٌذٌٟٚ ) 2)

-151َ ٔكٛد جٌّغدطمرً جٔطولاددح ِٓد جٌّح ٟد ل، جٌؿدضء جألٚي، ِشؾددغ عدحذك، صـد صدـد ٚٚذٓد : جٌصد١ٕ١ْٛ جٌّؼحصدشْٚ ل جٌطمددذ( 3)

152  . 
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  - اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٓم٤مع  إـم٤مر ذم اًمث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت قمغم ريمزت اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 إـم٤مرهت٤م ذم  االؿمؽمايمٞم٦م أن قمغم اًمرؤي٦م هذه اؾمتٜمدت طمٞم٨ُم  ،اإلداري اًمٌٜم٤مء شم٘مقيؿ إقم٤مدة 

 يرى اًمذي اعم٤مريمز ًمٚمتحٚمٞمؾ ُمٜم٤مفمر وسمِمٙمؾ ،اإلٟمت٤مج ىمقى شمٗمٞمد أدوات ؾمتقًمد اعمريمزي

  - ضمديد ظمط اٟمتٝم٤مج جي٥م ًمذًمؽ ،اًم٘مقى شمٚمؽ شم٘مٞمد اًمرأؾمامًمٞم٦م أن

 قمتؼم اإلصتالح ذم اعم١مؾمًت٤مت ُمًت٤ممه٦م رومتع ـمريؼ قمـ االىمتّم٤مدي٦م اعم١مؾم٤ًمت شمٗمٕمٞمؾ 

 اًمٕم٤معمٞمت٦م اجلتقدة ٟمٔم٤مم وإدظم٤مل ،اًم٘مٞم٤مدي٦م اعمٜم٤مص٥م شمقزم ذم واعم٤مهرة اًمِم٤مسم٦م اًمٙمقادر طمِمد

  - اإلٟمت٤مج قمغم

 يمٚمف اًمٕم٤ممل يِمٝمد األظمػمة اًمًٜمقات ظمالل اىمتّم٤مدي٦م ُمٕمجزة حت٘مؼ أن اًمّملم اؾمتٓم٤مقم٧م وىمد

 اًمّمتٞمٜمل االىمتّمت٤مد أداء ًم٘مٞم٤مس االىمتّم٤مدي٦م اعم١مذات قمغم اٟمٕمٙم٧ًم وظمّمقصٞمتٝم٤م سمراقمتٝم٤م غمقم

 ظمالل ُمـ وذًمؽ ،االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ظمدُم٦م إمم اهل٤مدوم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت ُمـ ُمتٙم٤مُمؾ ٟمٔم٤مم سم٢مشم٤ٌمع

 احلٙمقُمت٦م إمم اًمّمتالطمٞم٤مت ُمتـ ىمتدر وٟم٘مؾ ،االىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤مم ذم اعمريمزي٦م درضم٦م ُمـ اًمتخٗمٞمػ

 االىمتّمت٤مد قمتغم اًمّمتٞمٜمل االىمتّم٤مد اٟمٗمت٤مح إمم سم٤مإلو٤موم٦م اخل٤مص٦م اعمٚمٙمٞم٦م أؿمٙم٤مل ِمجٞمعوشم اعمحٚمٞم٦م

 اًمزراقمل اًم٘مٓم٤مع وحترير اًمّملم ذم األضمٜمٌل االؾمتثامر وشمِمجٞمع ،اًمٕم٤معمل
(1)

- 

 .(2) يف َالتحدِث اإلصالح مساحن ِعكس أى َميكو

 ومتحتقرت ؿاحلت٤ميم احلزب سمٛم١ممتر سمدأت واًمتل : ( م 1448 – 1423 ) األولم اظمرضمؾة ,

 قمتـ اعمريمزيت٦م وختٗمٞمػ ،االؿمؽمايمل اًمٜمٔم٤مم قمغم اًمًقق آًمٞم٤مت سمٕمض إدظم٤مل طمقل اإلصالطم٤مت

 اعمٚمٙمٞمت٦م فمٝمتقر وشمِمتجٞمع ،اعمحٚمٞم٦م احلٙمقُم٤مت إمم اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م ُمـ اًمّمالطمٞم٤مت ٟم٘مؾ ـمريؼ

  - اًمزراقم٦م ىمٓم٤مع وحترير األضمٜمٌل االؾمتثامر وشمِمجٞمع ،اخل٤مص٦م

                                                 
ٌردحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، صـد( 1) كدشخ ج ٔطٙدحء ٌج ِٕدز ج ١ٕس ضؿدٖح ئفش٠م١دح  صد١ خحسؾ١دس ٌج غ١حعدس ٌج ١ُ٘ عدؼذ قغٓد :  ٌج صـد               قغٓ ئذشج

52 – 62 . 

ٟ، سؤ٠ددس ع١ (2) صدد١ٕ ؼددذد ِكّددذ فددح٠ض فشقددحش : جاللطصددحد ٌج ١ٌددس،  ٌج ذٚ غ١حعددس ٌج شز،  132حعدد١س، ِؿٍددس ٌج مدد٘ح صدـد                َ، 1225، ٌج

22 . 
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 ،قمنمت اًمراسمتع احلتزب ُمت١ممتر هن٤ميت٦م ُمع وسمدأت : ( م 8661 – 1448 ) ايمثاكقة اظمرضمؾة ,

 ًمٕمٛمٚمٞمت٦م ُمقاشمٞمت٦م سمٞمئت٦م وظمٚمتؼ ،اًمرأؾمامًمٞم٦م األومٙم٤مر سمٕمض ىمٌقل ذم أيديقًمقضمل شمٓمقير ؿمٝمد طمٞم٨ُم 

 ُمًتتقى ًمتح٘مٞمتؼ ُمٕمدًمف أوٕم٤مف أرسمٕم٦م إمم اإلمج٤مزم اًمٜم٤مشم٩م ٟمٛمق إمم اًمقصقل هق واهلدف ،اإلصالح

  - اًمّمٞمٜمل ًمٚمِمٕم٥م أقمغم اىمتّم٤مدي

 ُمـ اًمٗمرد ٟمّمٞم٥م رومع اإلصالح سمرٟم٤مُم٩م اؾمتٝمدف : ( م 8606 – 8661 ) ثةايمثايم اظمرضمؾة ,

  - اعمت٘مدُم٦م اًمدول ذم اًمٗمرد ٟمّمٞم٥م ُمتقؾمط إمم اإلمج٤مزم اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م

 اإلٟمامئٞم٦م األهداف حت٘مٞمؼ ٟمحق اًمّملم أطمرزشمف اًمذي اًمت٘مدم سم٠من ًمٚمٞمقٟمٞمًٞمػ شم٘مرير أؿم٤مر وىمد

األهداف هذه حت٘مٞمؼ ٟمحق ٚمفيم اًمٕم٤ممل دومع قمغم – حمتقاه ذم – ؾم٤مقمد ىمد ًمألًمٗمٞم٦م
(1)

-  

 ايمتي زمايمظروف يتعؾق همقام ؽمواء ايمسامت من زمعدد اإلصالح دم ايمصقـقة ايمتجرزمة متقزت وومد

  :(2) ذاسمه اإلصالح زمـؿط يتعؾق همقام أو اإلصالح إلم دهمعت

 اًمّمتٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب ُمـ سمٛم٤ٌمدرة ضم٤مءت اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي اإلصالح قمٛمٚمٞم٦م إن -

  - احلزب ُم٤ٌمدئ قمغم اٟم٘مالسًم٤م وًمٞمس احلزب ُمٔمٚم٦م إـم٤مر ذم ؿشمت أهن٤م أي احل٤ميمؿ

 اًمّمتلم ذم   االىمتّمت٤مدي اإلصتالح قمٛمٚمٞمت٦م ُمٜمٝم٤م اٟمٓمٚم٘م٧م اًمتل اًمتٜمٛمقي٦م اعمرطمٚم٦م اظمتٚمٗم٧م -

 ذم األيمتؼم اًمٜمًت٦ٌم يِمتٙمؾ واًمذي اًمزراقمل اًم٘مٓم٤مع ؾمٞمٓمرة سم٤مؾمتٛمرار اًمّملم متٞمزت طمٞم٨ُم 

  - اًمٕمامًم٦م ُمـ ٤مًم٦ٌماًمٖم اًمٜم٦ًٌم قمغم ويًتحقذ ًمٚمّملم اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م

 اًم٘مٓمت٤مع وحتدي٨م سم٢مصالح سمدأت وم٘مد اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي اإلصالح أوًمقي٤مت اظمتالف -

  - اًمزراقمل

  - اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمّم٤مدرات أوؾمع ؾمقىًم٤م أشم٤مح مم٤م ًمٚمّملم اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مري٦م اًمٕمالىم٤مت شمٜمقع -

 اًمٜمٛمتتق ُمٕمتتدالت اؾمتتت٘مرار ذم ُمٝمتتاًم  دوًرا اًمٓمٚمتت٥م ضم٤مٟمتت٥م اؾمتتت٘مرار ًمٕمتت٥م -

  اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي

                                                 
(1) United Nations Children,s Fund ( UNICEF), Report of the field visit to China by members of the 

Bureau of the Executive Board, Executive Board, annual session 222201-4 june 2212,p.2. 

ٟ، سؤ٠س ع١حع١س، ِشؾغ عحذك،  صـ  (2) ص١ٕ  .   21ِكّذ فح٠ض فشقحش : جاللطصحد ٌج
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 أصتٌح اًمتذي اًمقىم٧م ذم ،ًمإلصالح رضورة هٜم٤مك يم٤مٟم٧م أٟمف ل ووسمـ ل ويرى -

 ذم ،اعمٜمٓم٘مت٦م ذم اىمتّم٤مدي٦م ىمقة يِمٙمٚمقن واًمٜمٛمقر واآلؾمٞم٤من اًمٞم٤مسم٤من سم٘مٞم٤مدة اًمّملم ضمػمان ومٞمف

 اعمرطمٚمت٦م ذم اًمّمتلم اطمتٞم٤مضمت٤مت شمٚمٌل أن يٛمٙمـ ال واًمذاشمٞم٦م واالٟمٖمالق االٟمٕمزاًمٞم٦م أن طملم

 ُمتـ اًمٗمتؽمة ذم اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اعمريمزي٦م ًمٚمجٜم٦م ث٦ماًمث٤مًم اًمدورة وظمالل - اًم٘م٤مدُم٦م

 ًمٕمٛمتؾ اجلقهري اهلدف وحتقل ،اإلصالح شمٞم٤مر اٟمتٍم ،م 1423 ديًٛمؼم ُمـ 88 – 13

 ُمتـ اًمّمتلم ذم االؿمتؽمايمٞم٦م وحتتدي٨م سمٜم٤مء إمم اًمثقري اًمٗمٙمر رقم٤مي٦م ُمـ اًمِمٞمققمل احلزب

 قم٤مًمٞمت٦م ًمدرضمت٦م اًمِمتٕم٥م إدراك يّمؾ طمتك اًمِمٕم٥م سمداظمؾ اًمٙم٤مُمٜم٦م اًم٘مدرات شمٜمٛمٞم٦م ظمالل

 -(1) سم٤مًمتحدي٨م اعمٕمروم٦م ُمـ

 هبوا ايمتؿسك جيب أؽماؽمقة مبادئ أرزمعة ايمصقـي ايمشقوفمي يمؾحزب اظمرىمزية ايمؾجـة وأومرت

  : هي واظمبادئ األرزمعة ايمصكم حتديثات يمتـػقذ ؽمقاؽمًقا

  - االؿمؽمايمل سم٤مًمٓمريؼ اًمتٛمًؽ جي٥م ,1

  - اًمؼموًمٞمت٤مري٤م سمديمت٤مشمقري٦م اًمتٛمًؽ جي٥م ,8

  - اًمِمٞمققمل احلزب سم٘مٞم٤مدة اًمتٛمًؽ جي٥م ,3

  - ل شمقٟم٩م ُم٤موشمز ل وأومٙم٤مر اًمٚمٞمٜمٞمٜمٞم٦م سم٤معم٤مريمًٞم٦م اًمتٛمًؽ جي٥م ,1

 هتق اًمتحديث٤مت حت٘مٞمؼ وؾمٞمٚم٦م أن يرى ل سمٜم٩م ؿمٞم٤مو ديٜم٩مل اًمّمٞمٜمل اًمزقمٞمؿ أن إًمٞمف ُيِم٤مر ومم٤م

 اًمتحتقل ظمتالل ُمتـ وذًمتؽ ،اخلت٤مرضمل اًمٕمت٤ممل قمتغم االٟمٗمتت٤مح وؾمٞم٤مؾمت٦م االىمتّم٤مدي اإلصالح

 ُمٕمٔمتتؿ ذم االصمٜمتتلم سمتتلم واعمتتزج اًمًتتقق اىمتّمتت٤مدي٤مت إمم اعُمخٓمتتط ىمتّمتت٤مداال ُمتتـ اًمتتتدرجيل

 قمتـ واًمٗم٘متراء األهمٜمٞم٤مء سملم اًمٗمجقة ًمتْمٞمٞمؼ واًمًٕمل ضمديدة ـمٌ٘م٦م سمٜمٛمق اًمًامح ُمع ،اعمنموقم٤مت

  -(2) اًمدظمؾ حمددة ًمٚمٓمٌ٘م٤مت اعمٕمٞمِم٦م ُمًتقى ًمرومع احلٙمقُمٞم٦م اعم٤ًمقمدات اؾمتٛمرار ـمريؼ

                                                 
 .  224( ٚٚذٓ : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ، جٌطمذَ ٔكٛ جٌّغطمرً جٔطولاح ٚجٌّح ٟ، جٌؿضء جألٚي، ِشؾغ عحذك، صـ1)

ُّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش2٘) ُّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، ( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٟ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌ ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍ

 . 57َ، صـ  2224سعحٌس ِحؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك،  
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 اًمٕمٛمؾ أؾمٕم٤مر قمغم شم٠مصمػمه٤م األول اًمٕم٤معمل االىمتّم٤مد ذم ًمٚمّملم أؾم٤مؾمٞم٦م شم٠مصمػمات مخ٦ًمُ  وهٜم٤مك

 واًمث٤مًمت٨م ،اًمٕمت٤معمل االىمتّم٤مد قمغم شم٠مصمػمه٤م وشمٕمٔمٞمؿ اآلؾمٞم٤من يمتٚم٦م اىمتّم٤مد شمٓمقر واًمث٤مين ،واًمتج٤مرة

 أهتداف ظم٤مصت٦م وسمّمتٗم٦م واًمٗم٘متر اًمٜمٛمتق قمغم شم٠مصمػمه٤م واًمراسمع ،واًمٌٞمئ٦م اًمٓم٤مىم٦م أؾمٕم٤مر قمغم شم٠مصمػمه٤م

 أن اعُمحتٛمتؾ ُمـ واًمذي اًمٜمٓم٤مق واؾمع اًمدوزم اعم٤مزم اًمتدومؼ غمقم شم٠مصمػمه٤م واخل٤مُمس ،األًمٗمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م

 -(1) ُمًت٘مر همػم جيٕمٚمف

 – 1411) اًمٗمتؽمة ظمتالل ؾمتٜمقي ٟمٛمتق ُمٕمتدل طم٘متؼ ىمد اًمّمٞمٜمل اًم٘مقُمل اًمدظمؾ أن ٟمجد

 – 1408 ) اًمًت٤مسم٘م٦م اًمًتٜمقات ذم اًمًتٜمقي اًمٜمٛمتق ُمٕمتدل يمت٤من أن سمٕمد %2 ُم٘مداره ( م 1421

 ُمٚمُٛمتقس شم٘متدم حت٘مٞمتؼ اؾمتتٓم٤مع اًمّمتٞمٜمل االىمتّم٤مد أن يٕمٜمل وهذا وم٘مط %1 ي٤ًموي ( م 1418

 اًم٘مٓمت٤مع إمم ذًمتؽ ذم اًمٗمْمتؾ ويٕمتقد اعمختٚمٗم٦م- اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمِم٤ميمؾ اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٔمروف ُمـ سم٤مًمرهمؿ

 وىمد - ؾمٜمقًي٤م %1133 ُم٘مداره٤م ٟمٛمق ٟم٦ًٌم حم٘مً٘م٤م اعمدة شمٚمؽ ذم اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد ىم٤مد اًمذي اًمّمٜم٤مقمل

 %8،3 ُم٘متداره٤م ٟمٛمتق ٟمًت٦ٌم ُم٘م٤مسمتؾ ؾمٜمقًي٤م %1،1 سمٜم٦ًٌم اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ُمرطمٚم٦م ذم اًمٗمرد دظمؾ ٟمام

 اًم٤ًمسم٘م٦م اعمدة ذم ؾمٜمقًي٤م
(2)

 ذم اًمّمتٞمٜمل االىمتّمت٤مد طم٘م٘مف اًمذي اًمٜمج٤مح قمغم شمدل اعم١مذات وهذه -

 - اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ُمرطمٚم٦م

 وىمتد ،لاًمٕمت٤ممل ؾمتٝمز اؾمتٞم٘مٔم٧م إذا ألهن٤م ٟم٤مئٛم٦م اًمّملم دع ل سم٘مقًمف قمٍمه ٟم٤مسمٚمٞمقن ؾمٌؼ وىمد

 اًمّمتلم طم٘م٘مت٧م م 1423 قمت٤مم ُمتـ وم٤مسمتتداء اًمٕمت٤ممل ذم األطمًتـ هق اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد أداء يم٤من

  2400 اإلمج٤مزم اعمحغم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم سمٚمغ م 1443 قم٤مم ومٗمل االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء ذم قمٔمٞمٛم٦م ُمٜمجزات

 اعمحتكم اًمٜمت٤مشم٩م جمٛمتؾ اطمتتؾ وىمتد ،م1423 قمت٤مم قمٚمٞمتف يم٤من قمام وٕمػ 0،1 سمزي٤مدة يقان ُمٚمٞم٤مر

  ل اًمّمٞمٜمل اًمتج٤مرة ٟم٤مئ٥م وأيمد ،اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول ذم األول واعمريمز اًمٕم٤ممل ذم اًمث٤مًم٨م اعمريمز اًمّمٞمٜمل

                                                 
 61( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾدغ عدحذك،  صدـ 1)

  . 

ٟٔ : جٌىطدحخ جألقّدش ئٌدٝ جٌىطدحخ جألصدفش ػدش  جٌطؿشذدس جٌط٠ّٕٛدس، ذكدٛظ ِٕٚحلؾدحش جٌٕدذٚز جٌفىش٠دس جٌطدٟ ( ٔحدس فشؾدح2)

 .   321َ، صـ  1257ضضّٕٙح ِشوض دسجعحش جٌٛقذز جٌؼشذ١س، ذ١شٚش 
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 ُمتـ ٟمققًم٤م 128 وشمّمدير إٟمت٤مج ذم قم٤معمًٞم٤م األومم اعمرشم٦ٌم طم٤مًمًٞم٤م حتتؾ اًمّملم أن ل هق شمِمٜمغ وم٤مو

 اًمٕم٤معمل اإلٟمت٤مج ُمـ %16 إٟمت٤مضمٝم٤م طمجؿ ويِمٙمؾ ،اًمًٚمع
(1)

-  

 هيًٕمت٤م، ٟمٛمتًقا اًمّمتٞمٜمل اًم٘مقُمل االىمتّم٤مد ؿمٝمد اإلصالح ٤متًمًٞم٤مؾم اًمّملم إشم٤ٌمع وسمٗمْمؾ

 إمم ( م 1423 – 1408 ) اًمٗمتؽمة ظمالل %1 ُمـ اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م ذم اًمٜمٛمق ُمٕمدالت ارشمٗمٕم٧م وم٘مد

 ،م1443 قمت٤مم ذم %18 ٟمحتق سمٚمٖمت٧م طمتتك اًمزيت٤مدة هذه واؾمتٛمرت ،م 1446 قم٤مم ذم %4 ٟمحق

 ُمتقؾمتط ذم ؾمتٜمقي ٟمٛمتق وثطمتد ُمتع هذا شمراومؼ طمٞم٨ُم  %18،2 إمم م 1441 قم٤مم ذم ووصٚم٧م

 ) اًمٗمتؽمة ظمالل %1،1 ٟمحق إمم ( م1410 – 1416)  اًمٗمؽمة ذم %3،1 ُمـ اًمّملم ذم اًمٗمرد دظمؾ

 دظمتؾ وصتؾ وىمتد ( م 1446 – 1436 )  اًمٗمتؽمة ظمالل %2،4 ٟمحق إمم ( م 1436 – 1410

 اًمدوزم اًمٜم٘مد صٜمدوق إطمّم٤مء وومؼ م 1441 قم٤مم ؾمٜمقًي٤م دوالر 1446 طمقازم إمم اًمّملم ذم اًمٗمرد

%3-18 اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ذم اًمٜمٛمق ٟم٦ًٌم سمٚمٖم٧م ،م 1448 قم٤مم وذم (،8)
(3)

- 

 وذم ،م1442 يٜمت٤مير ذم %3،3 إمم واٟمخٗمض ،%36 طمقازم اًمتْمخؿ سمٚمغ م 1441 قم٤مم وذم

 قمت٤مم وذم ،%1،1 اًمتْمتخؿ وٟمًت٦ٌم ،%4،2 اإلمجت٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ٟمٛمق ُمٕمدل سمٚمغ م 1441 قم٤مم

 %3،3 اًمٜمٛمق سمٚمغ اآلؾمٞمقي٦م اعم٤مًمٞم٦م األزُم٦م شم٠مصمػم واضمف اًمّمٞمٜمل داالىمتّم٤م أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم م1442

 واالطمتٞمت٤مـمل دوالر ُمٚمٞمت٤مر 16،3 اًمتجت٤مري اعمٞمتزان ومت٤مئض وسمٚمتغ %3  إمم اًمتْمخؿ واٟمخٗمض

 إمجت٤مزم حمتكم ٟم٤مشم٩م ٟمٛمق ُمٕمدل ُمع ( م 8661 – 1442 ) اًمٗمؽمة وظمالل ،دوالر ُمٚمٞم٤مر 134،4 األضمٜمٌل

 - آؾمٞم٤م ذق ضمٜمقب ذم اعم٤مًمٞم٦م األزُم٦م ُمـ ؿسم٤مًمرهم ىمقى ظم٤مرضمل وووع ؾمٜمقًي٤م % 3 ,2

                                                 
 62صدـ  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، 1)

  . 

( ٔؿوء جٌشفحػٟ ذ١ِٟٛ : جٌص١ٓ، ِكّذ جٌغ١ذ ع١ٍُ، ١ٔف١ٓ ػردذ جٌّدٕؼُ ِغدؼذ ) ِكدشسجْ (، ِشودض جٌذسجعدحش ج٢عد٠ٛ١س، 2)

 .   142َ، صـ  1227ؾحِؼس جٌمح٘شز 

شز، ( 3) م٘ح ، ٌج ٚجإلعطشجض١ؿ١س ذحأل٘شَج غ١حع١س  ذسجعحش ٌج ؼشذٟ، ِشوض ٌج ٓ ٌج ط ٟ جٌٛ فمش ف ٌٕؿحس : ٌج غ١ذ ج صـ                    َ،2225أقّذ ٌج

272 . 
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 الؾمتتتٛمرار داقمتتاًم  اًمٕم٤معمٞمتت٦م اًمتجتت٤مرة ُمٜمٔمٛمتت٦م إمم م 8661 قمتت٤مم ذم اًمّمتتلم اٟمْمتتامم ويمتت٤من

 يتقان ُمٚمٞمت٤مر 4043،3 إمم اإلمجت٤مزم اعمحتكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم وصؾ ،م 8661 قم٤مم ومٗمل اإلصالطم٤مت

 االىمتّمت٤مدي٦م اًم٘مدرة واطمتٚم٧م ،%4،3 اًمًٜمقي وُمٕمدهل٤م م 1434 قم٤مم ذم اًمرىمؿ هذا وٕمٗمل شم٘م٤مرب سمزي٤مدة

 اًمٕم٤ممل ذم اًمراسمع اعمريمز اإلمج٤مًمٞم٦م
(1)

-  

 ،م 8668 قمت٤مم  طمتتك م 1423 قمت٤مم ُمٜمتذُ  ُمترات أرسمع اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم شمْم٤مقمػ وم٘مد

 اًمقاليت٤مت سمٕمتد اًمٕمت٤ممل ذم  اىمتّمت٤مد أوتخؿ صمت٤مين اًمّملم اىمتّم٤مد أصٌح ،م 8663 قم٤مم وسمحٚمقل

 اعمتحدة
(2)

-  

 – 8668قمت٤مُمل) ُمتدى قمتغم اًمٙمؼمى اًمدول سملم اىمتّم٤مدي أداء أومْمؾ ص٤مطم٦ٌم اًمّملم شُمٕمد

 واًمٞم٤مسمت٤من األُمريٙمٞمت٦م اعمتحتدة يم٤مًمقاليت٤مت اًمٙمؼمى ًمالىمتّم٤مدي٤مت اًمٕم٤مم اًمؽماضمع رهمؿ م(8663

 ذم اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمتجت٤مرة ُمٜمٔمٛمت٦م إمم اٟمْمامُمٝم٤م سمٕمد اًمّملم أن إمم ذًمؽ يرضمع وىمد ،قم٤مُم٦م سمّمٗم٦م وأورسم٤م

 أيمثتر اًمّمتٞمٜمل االىمتّمت٤مد ُيّمٌح ًمٙمل الىمتّم٤مديا هٞمٙمٚمٝم٤م إصالح طم٤موًم٧م م 8661 قم٤مم أواظمر

 هتذه الظمتؽماق أداة وضمقدهت٤م اعمٜمتج٤مت أؾمٕم٤مر ُمـ ُمتخًذا اًمٕم٤معمٞم٦م األؾمقاق ذم اعمٜم٤موم٦ًم قمغم ىمدرة

  .(3) األؾمقاق

 ىمتدره٤م سمزيت٤مدة يتقان ُمٚمٞم٤مر 11114،1 اًمّمٞمٜمل اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم سمٚمغ م 8663 قم٤مم وذم

 طمتتقازم م 8661 ًمٕمتت٤مم اإلمجتت٤مزم اعمحتتكم ٩ماًمٜمتت٤مشم إمجتت٤مزم سمٚمتتغ وىمتتد ،م 8668 قمتت٤مم قمتتـ 4،1%

 قمت٤مم ذم اإلمجت٤مزم اعمحتكم اًمٜمت٤مشم٩م ووصؾ ،دوالر شمريٚمٞمقن 8 ُيٕم٤مدل ُم٤م يقان شمريٚمٞمقن 10،4323

  ٟمٛمق ُمٕمدل وسمٚمغ ،اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمٕم٤مم ُم٘م٤مرٟم٦م %4،4 سمٜم٦ًٌم سمزي٤مدة يقان شمريٚمٞمقن 13،83 إمم م 8660

                                                 
 62( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك،  صدـ  1)

– 63   . 

ٝ، جٌٍّّىدس ٠ٛٔغ ٚجٔغ : ُصٕغ فٟ جٌص١ٓ، ٔمٍطٗ ئٌٝ جٌؼشذ١س : ٘دو جٌخط١دد، جٌؼر١ىدحْ،  جٌطرؼدس جألٌٚد –( دٚٔحٌذ ئْ .عٛي 2)

 .    15َ، صـ  2212جٌؼشذ١س جٌغؼٛد٠س، 

( ئ٠ّحْ ِكّذ ػرذ جٌط١ف : دٚس جٌّٕحطك جٌكشز ٚجٌّٕحطك جاللطصحد٠س جٌخحصس فٟ ض١ّٕس جاللطصدحد جٌّصدشٞ ِدغ جإلؽدحسز 3)

  132َ،   صـ  2227ئٌٝ جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س، سعحٌس ِحؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، و١ٍس جٌطؿحسز، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، 
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 قمت٤مم ذم %16،2 إمم ووصتؾ ،%16،1   طمتقازم م 8660 قمت٤مم ذم اإلمجت٤مزم اعمحتكم اًمٜم٤مشم٩م

 م 8661
(1)

-  

 االىمتّمت٤مدي اًمٜمٛمتق ُمٕمتدل أن م 81.1.8662 ذم اًمرؾمٛمل اًمّمٞمٜمل اًمتٚمٞمٗمزيقن أذاع وىمد

 هذه وؾمتزداد ،اًمٕم٤معمٞم٦م االىمتّم٤مدي٤مت ذم  ٟمٛمق ٟم٦ًٌم أقمغم وهل ؾمٜمقًي٤م %11 ٟم٦ًٌم إمم وصؾ ًمٚمّملم

ُمٜمت٤مزع سمال اًمٕم٤ممل ذم ّم٤مداىمت أىمقى ًمتٙمقن اًمّملم إمم شم٤ميقان وؿُ  شمؿ إذا ؿمؽ سمال اًمٜم٦ًٌم
(2)

 شمٕمٜمتل -

 ويم٤من ،م 8662 ًمٕم٤مم  أُمريٙمل دوالر شمريٚمٞمقن 3،83 ًمٚمّملم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم أن اًمٜم٦ًٌم هذه

 قم٤معمًٞم٤م اًمراسمع شمرشمٞمٌف
(3)

-  

 اًمٙمتؼمى اًمثالصمت٦م األقمتامل تسم٘مٓم٤مقم٤م ًمإلٟمت٤مج اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م زي٤مدة ُُمٕمدل ٟم٦ًٌم شمٖمػمت وم٘مد

 قم٤مم ذم %82،41 ُُم٘م٤مسمؾ م 8662 قم٤مم ذم ًمٚمزراقم٦م 11،2 ٟمحق قمغم واخلدُم٤مت واًمّمٜم٤مقم٦م اًمزراقم٦م

 %34،16و ،م 1423 قمت٤مم ذم %12،33 ُُم٘م٤مسمؾ م8662 قم٤مم ذم ًمٚمّمٜم٤مقم٦م %14386و ،م 1423

 م1423 قم٤مم ذم %81،13 ُُم٘م٤مسمؾ م 8662 قم٤مم ذم ًمٚمخدُم٤مت
(4)

- 

 أي ،٦مسم٤معم٤مئت 1-4 سمٛم٘متدار ٟمٛمتًقا ًمٚمّمتلم اإلمجت٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م سمٚمغ  م 8663 قم٤مم وظمالل

 ومت٤مق اًمذي اخلدُم٤مت ىمٓم٤مع ٟمٛمق سمٗمْمؾ وذًمؽ اًم٤ًمسم٘م٦م، اًمت٘مديرات قمـ ٦مسم٤معم٤مئ 1-6  ىمدره٤م سمزي٤مدة

 ،م 8663  اًمٕم٤مم ظمالل ًمٚمّملم، اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م أن اجلديدة اًمٌٞم٤مٟم٤مت ويمِمٗم٧م اًمت٘مديرات،

دوالر  شمريٚمٞمقن 1-1 يقان شمريٚمٞمقن 1-31 إمم وصؾ
(5)

 ٤ميريٜمت ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أقمٚمٜم٧م وىمد -

 أيمتؼم صم٤مًمت٨م وأصتٌح٧م ،أُمريٙمتل دوالر ُمٚمٞمت٤مر 3،0 ًمٚمّمتلم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم أن ،م8664

 اًمٕم٤ممل ذم اىمتّم٤مد
(6)

- 

                                                 
 63غٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ُِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك،  صدـ  ( ق4)

  . 

 2222( فٛصٞ قغٓ قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس، دجس جٌّٕٙدً جٌٍرٕدحٟٔ، ذ١دشٚش، جٌطرؼدس جألٌٚدٝ، 1)

 . 153َ، صـ 

 .  11َ، صـ  2222د فرشج٠ش ( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذ2)

 114َ (، ِشؾدغ عدحذك، صدـ  2225 – 1221( ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : جٌٕخرس جٌغ١حع١س ٚجإلصوـ جٌغ١حعٟ فٟ جٌص١ٓ ) 3)

  . 

 َ . 2222( جٌىطحخ جإلقصحتٟ جٌغٕٛٞ ٌإلقصحتٟ جٌص١ٕٟ، 4)

 .  11َ، صـ  2222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد فرشج٠ش 5)
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 سمت٠ميمؼم يٜمٛمق اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد أن لُمقرهم٤من ي- ضمل-ل األُمريٙمل االؾمتثامر سمٜمؽ أقمٚمـ وم٘مد

 اًمت٘مريتر هتذا إصتدار شم٤مريخ طمتك م 1436 ُمـ اًمت٤مريخ ذم سمٚمد أي ُمـ ُمتقاصٚم٦م عمدة ٟمٛمق هقم٦م

م8616 قمت٤مم %16 االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق ٟم٦ًٌم وصٚم٧م وًم٘مد ،م 8661
(1)

 اًمٜمت٤مشم٩م ٟمٛمتق سمٚمتغ -وىمتد

 م 8618 ًمٕم٤مم %2،0ًمٚمّملم اإلمج٤مزم اعمحكم
(2)

- 

 ُمـ اًمٗمؽمة ظمالل ؾمٜمقًي٤م اعمتقؾمط ذم %4،3 ًمٚمّملم اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ٟمٛمق ُمٕمدل سمٚمغ وىمد

سم٤مًمٕم٤ممل آظمر ُمٙم٤من ذم ثحتد مل ُُمٕمجزة وشمٚمؽ ،م 8618 ؾمٜم٦م طمتك م 1423 ؾمٜم٦م
(3)

 -  

 ،وم٘متط %2،2 سمٜمًت٦ٌم ٟمٛمتًقا م 8613 قمت٤مم ُمـ األول اًمرسمع ذم اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد طم٘مؼ وم٘مد

 شمتدهقر طمتقل ووتجٞم٩م سمّمٞم٤مح اًمٕم٤ممل ذم األضمقاء وم٤مُمتألت ،اًمث٤مين اًمرسمع ذم %2،0 إمم اٟمخٗمض

 ًمتدهي٤م ئضاًمٗمت٤م قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م قمٛمٚم٧م ،األوو٤مع هذه وذم - اًمّملم اىمتّم٤مد

 شمٕمتديؾ قمتغم اقمتامًدا %2،3 إمم اًمث٤مًم٨م اًمرسمع ذم اًمٜمٛمق ُمٕمدل وم٤مرشمٗمع أرصدهت٤م اؾمتٙمِم٤مف وإقم٤مدة

 ًمٞمٙمتقن ،%2،2 األظمتػم اًمرسمتع ذم اعُمٕمدل ويم٤من ،االىمتّم٤مد اإلصالح وشمٕمزيز االىمتّم٤مدي اهلٞمٙمؾ

 %2،2 يمٚمف ًمٚمٕم٤مم اًمٜمٛمق ُُمٕمدل
(4)

- 

 ظمتالل ٟمٛمتقه اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد يقاصؾ أن ل ٟمٞمٜمغ يك زمل اعمِمٝمقر االىمتّم٤مدي اخلٌػم شمقىمع

 - اعمرطمٚم٦م هذه ظمالل ًمٚمّملم ـمٌٞمٕمًٞم٤م أُمًرا ذًمؽ ُمٕمتؼًما %3و %2 سملم يؽماوح سمٛمٕمدل م 8613 قم٤مم

 سمٕمتض - اعُمًتت٘مٌؾ ذم ٟمت٤مدًرا ؾمتٞمٙمقن وأيمثر اعم٤مئ٦م ذم قمنمة سمٛمٕمدل ٟمٛمق حت٘مٞمؼ أن زم اًمًٞمد ويرى

 قمٚمٞمٜمت٤م - احل٘مٞم٘مت٦م قمـ سمٕمٞمًدا يٙمقن ال ىمد ذاوه - ـم٤مىمتٝم٤م ُمـ سمٕمًْم٤م شمٗم٘مد اًمّملم إن : ىم٤مًمقا اعُمحٚمٚملم

 واًمقاليت٤مت أورسم٤م ذم االىمتّم٤مد ٟمٛمق سمٛمٕمدالت ُم٘م٤مرٟم٦م ضمًدا قم٤مًمًٞم٤م ُمٕمداًل  ئمؾ %2،0 أن ٟمٜمًك أال

 قمت٤مم اعمٕمتدل هذا ُمـ اىمؽمب اًمذي اًمقطمٞمد اًمٙمٌػم االىمتّم٤مد يم٤من ،احل٘مٞم٘م٦م ذم - األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة

 %0،1 ٟمٛمق ُمٕمدل طم٘م٘م٧م اًمتل ،اهلٜمد هق م 8618
(5)

-  

                                                 
ـ عحٌُ : ضأغ١ش جالعطػّحس جألؾٕردٟ جٌّرحؽدش ػٍدٝ جٌّٕدٛ ِدٓ خدوي جٌخحسؾ١دحش ل دسجعدس ِمحسٔدس ذد١ٓ ( أًِ ؾ١ًّ ػرذ جٌفطح6)

 .  113َ،  صـ 2213ِصش ٚجٌص١ٓ ٚجٌٕٙذ ل سعحٌس دوطٛسجٖ غ١ش ِٕؾٛسز، و١ٍس جٌطؿحسز، ؾحِؼس ػ١ٓ ؽّظ، 

 .16، صـ 2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ئذش٠ً 7)

 .3( جٌّشؾغ جٌغحذك،  صـ 1)

 .  17 - 16َ، صـ صـ  2214ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ١ٔٛ٠ٛ ( 2)

 .16َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ئذش٠ً 3)
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 1،666 طمتقازم م8686 قمت٤مم طمتتك ًمٚمّمتلم اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م يّمؾ أن اعُمتقىمع وُمـ

٤ًٌم دوالر سمٚمٞمقن  احل٤مزم اًمٍمف سمًٕمر شم٘مري
(1)

-  

 الىمتّم٤مد يٛمٙمـ ومال اًمدوًم٦م اىمتّم٤مدي٤مت شمٓمقير إمم ي١مدي ُم٤م أهؿ ُمـ اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة شُمٕمتؼم

 اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة شمٓمقر نسمدو ويتٓمقر يت٘مدم أن
(2)

- 

  االٟمٗمت٤مح هل لسمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو ديٜم٩مل إصالطم٤مت قمٚمٞمٝم٤م ٧مىم٤مُم اًمتل األؾم٤مؾمٞم٦م اًمريمٞمزة يم٤مٟم٧م ًم٘مد

 اًمتٜمٗمس، قمتغم االقمتتامد ُمٌتدأ قمتغم راهتـ ىمد ل شمقٟم٩م شمز ُم٤مول يم٤من أن سمٕمد اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم

 االٟمٗمتت٤مح وقمتدم ٟمٗمًٝم٤م قمغم اًمّملم شم٘مقىمع هدف ويم٤من ،اًمذاشمٞم٦م اًم٘مدرات قمغم سم٤مالقمتامد واًمتٜمٛمٞم٦م

 ُمٗمروو٦م يم٤مٟم٧م هذه ُم٤مو ؾمٞم٤مؾم٦م أن همػم اًمرأؾمامًمٞم٦م ُمـ االؿمؽمايمٞم٦م اًمّملم مح٤مي٦م اًمٕم٤ممل أؾمقاق قمغم

 ل سمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو ديٜم٩مل قمٛمؾ وىمد اًمٖمرب ُمـ اًمّملم قمغم اعمٗمروو٦م اعم٘م٤مـمٕم٦م ٟمتٞمج٦م اخل٤مرج ُمـ قمٚمٞمف

 أطمد اًمٕم٤معمل االىمتّم٤مد ذم اًمّملم دُم٩م ُمـ ل سمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو ديٜم٩مل اختذ طمٞم٨م اًمًٞم٤مؾم٦م هذه شمٖمٞمػم قمغم

 ٟمٗمًتٝم٤م حتتدي٨م شمًتتٓمٞمع ال اًمّمتلم أن مت٤مًُمت٤م أدرك أن سمٕمتد حت٘مٞم٘مٝم٤م أراد اًمتل اجلديدة األهداف

  - (3األضمٜمٌل) اعم٤مل وسمرأس اخل٤مرضمٞم٦م سم٤مًمت٘مٜمٞم٤مت االؾمتٕم٤مٟم٦م دون سمٜمٗمًٝم٤م

 ذم اًمّمتلم سمتدأهت٤م واًمتل االىمتّم٤مدي االٟمٗمت٤مح إؾمؽماشمٞمجٞم٦م أن ل ًمقُمقان ومراٟمًقار ل ويرى  

 هدوملم أؾم٤مس قمغم ىم٤مُم٧م ىمد م1423 مقم٤م
(4)

: 

 ،ًمذًمؽ اًمالزُم٦م واعمٕمدات اآلالت سم٤مؾمتػماد وم٘م٤مُم٧م ،ًمٚمدوًم٦م اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٚم٥م حتدي٨م : أواًل 

 هتذا أن اًمقاىمتع وذم اًمّمتٖمػمة اًمّمتٜم٤مقم٤مت وؿمجٕم٧م اًمتٛمقيؾ شمًٝمٞمؾ إمم وادمٝم٧م

  أي قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض ،هيع ٟمٛمق ألي األيمٞمدة اًمقؾمٞمٚم٦م هق االؾمتػماد ُمـ اًمٜمقع

                                                 
 114َ (، ِشؾغ عدحذك، صدـ   2225 – 1221( ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : جٌٕخرس جٌغ١حع١س ٚجإلصوـ جٌغ١حعٟ فٟ جٌص١ٓ ) 4)

  . 

َ  2221 – 1275طصحد٠س فٟ جٌص١ٓ ل دسجعس ضك١ٍ١ٍس خوي جٌفطدشز ( ِصطفٝ جٌغ١ذ ػٍٝ : أغش جٌؼٌّٛس ػٍٝ جٌط١ّٕس جالل1)

 . 62َ،  صـ 2226ل سعحٌس ِحؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، 

 .23َ، صــ1275( ضؾ١ٕغ ؽٟ : ٌّكس ػٓ جلطصحد جٌص١ٓ، دجس جٌٕؾش ٌٍمحش جألؾٕر١س، ذى١ٓ، 2)

 . 225َ، صـ  1222، ٠ٕح٠ش 22صِس جاللطصحد جٌص١ٕٟ، ِؿٍس جٌغ١حعس جٌذ١ٌٚس، جٌؼذد ( فشجٔغٛجس ٌِٛٛجْ : أ3)
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 اًمتتل اًم٘مٓم٤مقمت٤مت اطمتٞم٤مضمت٤مت وأن اًمّمتٞمٜمٞم٦م- االىمتّمت٤مدي٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم ىم٤مدُم٦م التحتق

  - قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمحّمقل اًمٖمرب إمم اًمتقضمف شمًتٚمزم سم٤مألوًمقي٦م حتٔمك

 اإلداريت٦م واخلتؼمات اعمت٘مدُمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م واؾمتتػماد،األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات :ضمذبشماكًقا

  - اعمت٘مدُم٦م

 قمٛمٚمٞم٦م سمدأت صمؿ اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة قمغم مت٤مًُم٤م ده٤مي سمقوع اجلديدة اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م وىم٤مُم٧م

 اٟمت٘متؾ صمتؿ ًمٚمّمتٜم٤مقم٦م اًمالزُم٦م األوًمٞم٦م اعمقاد وشمّمدير سم٤مؾمتػماد ىمٞم٤مُمٝم٤م ـمريؼ قمـ وذًمؽ االطمتٙم٤مر

(1) اًمٌْم٤مئع أٟمقاع   مجٞمع إمم االطمتٙم٤مر هذا
 -  

 إدارة قمنمتة مختس قمغم اًمقزارة هذه واطمتقت اخل٤مرضمٞم٦م ًمٚمتج٤مرة وزارة احلٙمقُم٦م وأٟمِم٠مت

 واقمتٛمتدت اًمّمتٜم٤مقمل أو  اًمزراقمتل اإلٟمتت٤مج ُمـ ُمٕملم ٟمقع قمغم اإلذاف ُمٜمٝم٤م واطمدة يمؾ شمتقمم

 اآلالت ُمٜمٝمت٤م اًمّمتلم اؾمتتقردت وم٘متد روؾمتٞم٤م قمتغم اخل٤مرضمٞمت٦م دم٤مرهتت٤م ذم سمٕمٞمتد طمد إمم اًمّملم

 سمٕمتض اؾمتتقردت يمام اًمداظمكم ًمالؾمتٝمالك إٟمت٤مضمٝم٤م يٙمٗمل ال اًمتل أو شمٜمتجٝم٤م ال اًمتل واجلرارات

 اًمٌتؽمول وُمتقاد االشمّمت٤مالت وأضمٝمتزة اًمٙمٝمرسمٞمت٦م واألدوات اًمٜم٤مدرة دنواعمٕم٤م اًمّمٚم٥م ُمٜمتج٤مت

 أؾمتٕم٤مره٤م شمٌ٘مك سمٞمٜمٝمام اعمت٤ٌمدًم٦م اًمٌْم٤مئع سم٠من شم٘ميض اًمٌٚمديـ سملم اشمٗم٤مىمٞم٦مُ  ومت٧م ٦مويمٞماموي اًمٌؽم واعمقاد

 اًمٕم٤معمٞم٦م األؾمقاق سم٠مؾمٕم٤مر شمتٖمػم ال صم٤مسمت٦م
(2)

- 

 أورسمت٤م ذق اًمِمتٞمققمٞم٦مذم ولاًمد إمم ادمٝم٧م سمؾ وم٘مط اًمروؾمٞم٦م اعمٕمقٟم٦م قمغم اًمّملم شم٘متٍم ومل

 ًمٌٜمت٤مء اًمالزُم٦م األدوات ُمـ قمدد واعمجر اًمنمىمٞم٦م وأعم٤مٟمٞم٤م وشمِمٞمٙمقؾمٚمقوم٤ميمٞم٤م سمقًمٜمدا ُمـ وم٤مؾمتقردت

 ووىمٕمت٧م واًمٜمًتٞم٩م اًمًتٙمر وصتٜم٤مقم٦م واًمتٕمديـ اًمٙمٞماموي٦م واًمّمٜم٤مقم٤مت اًمٙمٝمرسمٞم٦م اًم٘مقى حمٓم٤مت

 قمتغم ًمتإلذاف ؼماءظم وإيٗم٤مد واالىمتّم٤مدي٦م اًمٗمٜمٞم٦م ًمٚمٛمٕمقٟم٦م اًمدول هذه ُمع اشمٗم٤مىمٞم٤مٍت  قمدة اًمّملم

اًمّمٜم٤مقم٤مت هذه
(3)

- 

                                                 
َ،   1223( أقّذ ؾحِغ ٚصفٛش ػرذ جٌغوَ :  دسٚط فٟ جٌؼولحش جاللطصحد٠س جٌذ١ٌٚس، دجس جٌٕٙضدس جٌؼشذ١دس، جٌمدح٘شز،  1)

 .22صـ

 .117 -115َ،  صـ صـ 1256ٌمح٘شز، ( ػٍٝ قّذٞ جٌؿّحي : جٌؼّوق جألصفش، جٌؼح١ٌّس ٌٍطرحػس ٚجٌٕؾش، ج2)

 .115( جٌّشؾغ جٌغحذك،  صـ 3)
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 هذا هيدف اًمٞم٤مسم٤من ُمع ( م 1430 – 1423 ) األُمد ـمقيؾ دم٤مرًي٤م اشمٗم٤مىًم٤م اًمّملم قم٘مدت وًم٘مد

 اًمنتيع شمّمتٜمٞمٕمٝم٤م ظُمٓمتط حت٘متؼ ًمٙمتل وم٤مًمّملم ،اًمٌٚمديـ ًمٙمال اًمتٜمٛمقي٦م األهداف حت٘مٞمؼ االشمٗم٤مق

 سمًتداد وشم٘مقم ،االشمٗم٤مىمٞم٦م ًمٌداي٦م األومم اًمٗمؽمة ذم اعُمتٓمقرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٞم٤مسم٤من ُمـ شمًتقرد ؾمقف

 اًمًالم ُمٕم٤مهدة شمقىمٞمع وسمٕمد ،اخل٤مم اًمٌؽمول ظم٤مص٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمّم٤مدر ُمـ سمّم٤مدراهت٤م اًمٞم٤مسم٤من

 ،م 1446 قمت٤مم طمتك ،األُمد ـمقيؾ اًمتج٤مري االشمٗم٤مق هذا أضمؾ ُمد ذم اًمٞم٤مسم٤من ٟمجح٧م واًمّمداىم٦م

 سمتلم اًمثٜمت٤مئل اًمتجت٤مري اًمتٌت٤مدل طمجتؿ سمٛمْمت٤مقمٗم٦م وقمد قمغم اًمّملم ُمـ احلّمقل ذم ٟمجح٧م يمام

 ؾم٤ممه٧م وىمد ( دوالر سمٚمٞمقن 16 – سمٚمٞمقن 16 سملم ُم٤م أي ) ُمرات صمالث إمم ُمرشملم سملم ُم٤م اًمٌٚمديـ

 ـمـ ُمٚمٞمقن 1 يٜمت٩م ًمٙمل ؿمٜمٖمٝم٤مي ُمـ سم٤مًم٘مرب واًمّمٚم٥م ًمٚمحديد ل سم٤موؿم٤منل جمٛمع سمٜم٤مء ذم اًمٞم٤مسم٤من

 اجلقدة قم٤مزم اًمّمٚم٥م ُمـ ؾمٜمقًي٤م
(1)

-   

 ،اًمٞم٤مسمت٤من وسمخ٤مصت٦م اآلؾمتٞمقي٦م اًمتدول سمٕمتض ُمتع اًم٘مروض ىمٌقل قمغم اًمّملم أىمدُم٧م وىمد

 ،اًمتجت٤مري اًمّمتلم سمٜمتؽ إٟمِمت٤مء أضمؾ ُمـ ،م1424 قم٤مم ذم دوالر ُمٚمٞمقن 36 يٌٚمغ ىمرًو٤م وم٘مٌٚم٧م

 ،اًمٌتؽمول قمتـ واًمتٜم٘مٞمت٥م اًمٗمحتؿ ُمٜمت٤مضمؿ إٟمتت٤مج أضمؾ ُمـ دوالر ُمٚمٞمقن 44 سمٛمٌٚمغ آظمر وىمٌٚم٧م

 اعمجٛمتع قمتغم ذافًمإل ي٤مسم٤مين ومٜمل ُم٤مئتل وىمدُم٧م ًمٚمّمٚم٥م ل سم٤مصم٤من ل جمٛمع قمغم اًمٞم٤مسم٤من وأذوم٧م
(2). 

 اًمتٌت٤مدالت طمريمت٦م ٟمِمتٓم٧م اًمّمتٞمٜمك اًمِمتٕم٥م طم٤مضم٦م قمـ وشمزايده اإلٟمت٤مج شمٓمقر أصمر وقمغم 

 اًمؼميت٦م اعمقاصتالت ظمٓمتقط ًمتقؾمتع وٟمٔمتًرا اعمختٚمٗمت٦م، اًمٕمت٤ممل دول وسمتلم اًمّمتلم سملم اًمتج٤مري٦م

 اًمقىمت٧م ٟمٗمتس وذم ،اًمتج٤مري االٟمتٕم٤مش ذم  ذًمؽ ؾم٤مهؿ وم٘مد وظم٤مرضمًٞم٤م داظمٚمًٞم٤م واجلقي٦م واًمٌحري٦م

 واًمتقاردات اًمّمت٤مدرات ذم يمٌتػم شمٖمتػم وطمدث اخل٤مرج ذم  ُمٜمتج٤مهت٤م شمٍميػ قمغم اًمّملم ؾم٤مقمد

(3) اًمّمٞمٜمٞم٦م
 - 

                                                 
( ٔحؾٟ ػرذ جٌرحعظ ٘ذ٘ٛد : ج١ٌحذحْ ٚػٌّٛس جاللطصحد جٌغ١حعٟ، ػ١ٓ ٌٍذسجعحش ٚجٌركدٛظ جإلٔغدح١ٔس ٚجالؾطّحػ١دس ٌٍٕؾدش، 1)

ط١ّضز، جٌطرؼس جألٌٚٝ، جٌمح٘شز،  ُّ  . 151 - 152َ، صـ صـ  2227دجس جٌطرحػس جٌ

 .  124َ، صـ  1255، ١12ُ قغ١ٓ : جٌػٛسز جٌػمحف١س فٟ ضحس٠خ جٌص١ٓ، عٍغٍس ػحٌُ جٌفىش، جٌّؿٍذ ( ػرذ جٌشق2)

َ  1272 – 1211ِكّذ غش٠د ِكّذ : ل جٌطم١شجش جٌكضدحس٠س جٌطٟد طدشأش ػٍٝد جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح فٟد جٌفطدشز ِٓد ) ( 3)

 .  236(،   ِشؾغ عحذك، صـ 
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 سمتلم ؾمتالم ُمٕم٤مهدة وشمقىمٞمع اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت أواظمر ذم األُمريٙمل اًمٞم٤مسم٤مين اًمّمٞمٜمل اًمت٘م٤مرب وُمع

 ٟمحتق اًمّمتلم ادمٝمت٧م يمام اًمّملم، ذم اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة طمجؿ زاد  م1430 قم٤مم واًمٞم٤مسم٤من اًمّملم

 اؾمتثامري٦م ُمِم٤مريع ىمٞم٤مم قمـ وأقمٚمٜم٧م االؿمؽمايمل، سم٤مًمٜمٝم٩م االطمتٗم٤مظ ُمع األضمٜمٌل االؾمتثامر ٜمِمٞمطشم

 ُمتـ اإلومت٤مدة سم٘مّمتد أضمٜمٌٞمت٦م ُمّم٤مٟمع سمٗمتح اًمؼماءة ُمٜمح سمٜمٔم٤مم اًمٕمٛمؾ وسمدأ ،أضمٜمٌٞم٦م صٞمٜمٞم٦م ُمِمؽميم٦م

اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ ومتح وضمرى ،( اًمت٘م٤مٟم٦م) ضمٞم٤ماًمتٙمٜمقًمق
(1)

- 

 إمج٤مزم ُمـ % 0،0 سمٜمحق األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة ًمٚمقالي٤مت ّمٞمٜمٞم٦ماًم اًمّم٤مدرات طمجؿ ىمدرت وىمد

 ،م 1430 قمت٤مم ذم %3،1 ًمٜمحق ًمتّمؾ اًمٜم٦ًٌم هذه ارشمٗمٕم٧م صمؿ وطمدة م 1436 قم٤مم ذم ص٤مدراهت٤م

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمّمت٤مدرات أيًْم٤م - اًمت٤مًمٞم٦م ؾمٜمقات اخلٛمس ظمالل % 3,4 ُمًتقى هذا قمغم واؾمتٛمرت

 اًمٜمًت٦ٌم هتذه ارشمٗمٕم٧م صمؿ ،م 1436 قم٤مم اًمّملم ص٤مدرات إمج٤مزم ُمـ %81 ٟمًٌتٝم٤م سمٚمٖم٧م ًمٚمٞم٤مسم٤من

 م1430 قم٤مم ذم %88،8 ًمٜمحق ًمتّمؾ
(2)

-  

 ٟمحتق واًمتحتقل اًمًتقق آًمٞمت٤مت شمٓمٌٞمتؼ دمت٤مه ضم٤مدة ظمٓمقات اخت٤مذ ذم اًمّملم سمدأت أن ُمٜمذُ 

 - ُُمٚمحتقظ سمِمتٙمؾ ُمتدومققم٤مهت٤م ُمٞمتزان وحتًتلم اًمتجت٤مري األداء وارشمٗمت٤مع ،االىمتّم٤مدي اًمتحرر

 إمم %0 ُمتـ ص٤مدراهت٤م ازدادت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتج٤مرة ٜمٔمٛم٦مُم ًمٕمْمقي٦م م 1431 قم٤مم ذم اًمّملم شم٘مدُم٧م

 اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمّمت٤مدرات طمجتؿ ذم اًمّمتلم ُم٤ًممه٦م ويم٤مٟم٧م ،اإلمج٤مزم اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم ُمـ 16%

 اًمٜمٛمتق ًمتدومع األؾمت٤مس طمجتر أصتٌح٧م ًمٚمّمتلم سم٤مًمٜمًت٦ٌم اًمتجت٤مرة أن أي %1 طمتقازم طمٞمٜمذاك

 واًمتٜمٛمٞم٦م االىمتّم٤مدي
(3)

- 

 االىمتّمت٤مدي اإلصتالح قمٛمٚمٞمت٤مت ؾمتٜمقات ظمتالل طم٘م٘مت٧م ىمد اًمّملم أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 قمت٤مم دوالر ُمٚمٞمت٤مر 86،1 ُمتـ طمجٛمٝم٤م ارشمٗمع إذ - اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة جم٤مل ذم ُمت٤ًمرقم٦م ٟمج٤مطم٤مت

 ًمٚمتجت٤مرة ٟمٛمق ُمٕمدل ُمتقؾمط ذم وذًمؽ ،م1434 قم٤مم دوالر ُمٚمٞم٤مر 116،3 إمم ًمٞمّمؾ ،م 1423

 %13 سمٜمحق ُي٘مدر اخل٤مرضمٞم٦م
(4)

-  

                                                 
(1 )ّ ٌٕط ٚج  ١ٍُ ٌطؼ ١ًٍ : ج ٌطٛص٠غ، طٕطح، ٔر١ً عؼذ خ ٚج ٌٕؾـش  ٚج ٌٍطرغ  ٟ، دجس جإلعشجء  ص١ٕ ٌّٕٛرؼ ٌج  . 176َ، صـ ١2225س دسجعس فٟ ج

ؽ ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( 2) ؽ ضؾحٚ ٕذ ٌٍص١ٓ فٟ ظً ل١حدز د٠ٕ س  ١ّس ل دسجعس قٌح ٌٕط م١حدز فٟ ضكم١ك ج ٕرٟ : دٚس ٌج  .125ِكّذ أقّذ ػرذ ٌج

 . 15َ، صـ 2222ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد عرطّرش ( 3)

(4)Soled E. Debra,China A Nation in Transtion,(Washington, D.C.: Congressional Quarterly 

Inc., 1225 .p.151. 
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 ُمتع دم٤مرهتت٤م طمجتؿ ُمتـ وزادت ،اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم اًمّملم اٟمٗمتح٧م م 1446 قم٤مم وُمٜمذُ 

 شم٘متدُم٧م االٟمٗمتت٤مح ذًمتؽ وٟمتٞمجت٦م - ضمػماهنت٤م ُمع ضمديدة قمالىم٤مت وأىم٤مُم٧م ،األظمرى اًمٕم٤ممل دول

 ودم٤مريت٦م اىمتّمت٤مدي٦م قمالىمت٤مت إىم٤مُم٦م إمم أهَٚمٝم٤م طمد إمم اعمج٤مالت ُمـ اًمٙمثػم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت

 األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت ُمع
(1)

- 

 االؾمتتثامرات ضمٚم٥م ادم٤مه ذم اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد أومؼ ًمتقؾمٞمع اًمّمٞمٜمٞم٦م ٚمٓم٤متاًمً ؾمٕم٧م وًم٘مد

 واًمٕمت٤ممل هبت٤م اعمحٞمٓمت٦م اًمتٌالد إـمت٤مر ذم قمالىم٤مهتت٤م حتًتلم ـمريتؼ قمتـ ،اخل٤مرضمٞم٦م اًمًقق وشمقؾمٞمع

 ذم ( ABEC ) آؾمٞم٤م ذق ًمدول االىمتّم٤مدي اًمتٕم٤مون ُمٜمٔمٛم٦م إمم اًمّملم اٟمْمٛم٧م وم٘مد - اخل٤مرضمل

 م 1441 قم٤مم
(2)

- 

 قمت٤مم ذم دوالر ُمٚمٞمت٤مر 836 ُيٕمت٤مدل سمتام %4-8 سمٜمًت٦ٌم اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمتج٤مرة ذم اًمّملم وؾم٤ممه٧م 

 اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتج٤مري٦م اًم٘مقى أهؿ سملم اًمٕم٤مذة اعمرشم٦ٌم حتتؾ ضمٕمٚمٝم٤م مم٤م ،م 1440
(3)

-  

 طمتقازم ،م 1442 قمت٤مم يمقٟم٩م هقٟم٩م سمٕمقدة ًمٚمّملم اًمتج٤مري٦م اإلمج٤مًمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م ارشمٗمٕم٧م وًم٘مد   

 اًمٕمت٤ممل ذم دم٤مريت٦م ىمقة صم٤مًم٨م شمّمٌح ؾمقف صمؿ وُمـ ،دومع ىمقة اًمّملم ؾمٞمٕمٓمل مم٤م ،دوالر ُمٚمٞم٤مر 321
(4)

- 

 أٟمف إال ،اًمّملم ويمذًمؽ ،اآلؾمٞمقي٦م اًمدول قمغم اآلؾمٞمقي٦م اعم٤مًمٞم٦م األزُم٦م شم٠مصمػم ُمـ اًمرهمؿ وقمغم 

 ٟمًت٦ٌم وارشمٗمٕمت٧م %1505 اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة ٟمٛمق ُمٕمدل وسمٚمغ %630 اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّم٤مدرات زادت ىمد

 م، 1443 قمت٤مم %43 إمم م 1423 قمت٤مم %3502 ُمتـ اعمحتكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم ُمـ اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة

 أومتراد ُمتـ ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمقن 866 وختٚمص وٕمػ 306 إمم االؾمتٝمالك ُمًتقى ارشمٗمع ذًمؽ وسمٗمْمؾ

 اًمٗم٘مر ُمـ اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م
(5)

-  

                                                 
 . 155ٔحؾٟ ػرذ جٌرحعظ ٘ذ٘ٛد : ج١ٌحذحْ ٚػٌّٛس جاللطصحد جٌغ١حعٟ، ِشؾغ عحذك، صـ ( 1)

: جٌؼؿض جٌطؿحسٞ جألِش٠ىٟ ٚجٌفدحتا جٌطؿدحسٞ ( ِظٙش ِكّذ صحٌف لحعُ : ضم١١ُ قذٚد جٌطفحٚش جاللطصحدٞ ذ١ٓ ِٕطمط١ٓ 2)

 . 2َ، صـ  2227جٌص١ٕٟ ل سؤ٠س ضك١ٍ١ٍس ل، جٌرٕه جٌّشوضٞ جٌؼشجلٟ،  

( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ :  جٌطؿشذدس جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصدحد٠س ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 3)

364. 

، ٚٞ ٚٞ صجٔؽ : جإلصوقحش جاللطصحد٠س ( 4) ظ، أذٛد ظرٟد َ،  صـد 1222فٟد جٌصد١ٓ ٚدالالضٙدح جٌغ١حعد١س، ِشودض جإلِدحسجش ٌٍركٛد

44. 

 . 122( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 5)
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 ؾمقىًم٤م شُم١مًمػ واًمتل هل٤م اعمج٤مورة اًمٌٚمدان ُمع االىمتّم٤مدي٦م قمالىم٤مهت٤م ُمـ اًمّملم وؾمٕم٧م يمذًمؽ

 قمتـ اٟمحٚمت٧م اًمتل اًمٌٚمدان ذم  وظمّمقًص٤م ،اعمٜمتج٤مت ريػتوشمّم ىم٦ماًمٓم٤م ُمّم٤مدر طمٞم٨ُم  ُمـ طمٞمقًي٤م

 شمْمتؿ واًمتل ًمِمٜمٖمٝم٤مي اًمتٕم٤مون ُمٜمٔمٛم٦م ذم رئٞمًًٞم٤م قمْمًقا اًمّملم شُمٕمد إذ - ؾم٤مسمً٘م٤م اًمًقومٞمتل االحت٤مد

 إمم اعمٜمٔمٛمت٦م هتذه وهتتدف وىمرىمٞمزؾمت٤من(- ـم٤مضمٙمٞمًت٤من، ،يم٤مزاظمًت٤من ،روؾمٞم٤م ،اًمّملم ) ُمـ يمال

 سم٤مإلو٤موم٦م ،واًمٜم٘مؾ واًمٓم٤مىم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م مواًمٕمٚمق اًمتج٤مرة جم٤مالت ذم اًمتٕم٤مون

واالؾمت٘مرار واًمًالم األُمـ حت٘مٞمؼ إمم
(1)

 -  

 ظمٓمقة ُيٕمد ،م8661 قم٤مم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتج٤مرة ُمٜمٔمٛم٦م إمم اًمّملم اٟمْمامم أن سم٤مًمذيمر اجلدير وُمـ 

 اعمٜمٔمٛم٦م شمٚمؽ إـم٤مر ذم اًمٕمٛمؾ أن م 8668 قم٤مم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أقمٚمٜم٧م طمٞم٨ُم  ،وطم٤مؾمٛم٦م ه٤مُم٦م

 واعمٜمت٤مـمؼ احلترة اعمٜمت٤مـمؼ ًمتدور أىمتقى ودقمتاًم  اًمّمتٞمٜمل ًمالىمتّم٤مد إجي٤مسمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م إمم أدى قم٤مم عمدة

 اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م
(2)

- 

 قمتغم دوًمت٦م راسمتع وم٠مصتٌح٧م اخل٤مرضمٞمت٦م اًمتج٤مرة جم٤مل ذم ىمٞم٤مؾمٞم٦م أرىم٤مًُم٤م اًمّملم طم٘م٘م٧م وىمد

 1424 قم٤مم ُمٜمذُ  % 10 لسمٛمٕمد واًمقاردات اًمّم٤مدرات وٟمٛم٧م اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة ذم اًمٕم٤ممل ُمًتقى

 اًمّمت٤مدرات ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمّمت٤مدرات ُم٤ًممه٦م وزادت % 2 سمٚمغ اًمذي اًمٕم٤معمل سم٤معمًتقى سم٤معم٘م٤مرٟم٦م م

 ُمتـ ؾمتٜمقات صمتالث ُمترور وسمٕمتد - م 8661 قم٤مم % 3-4  إمم م 1424 قم٤مم % 8-1 ُمـ اًمٕم٤معمٞم٦م

 1-1 قازمطمت م8661 قم٤مم اخل٤مرضمٞم٦م دم٤مرهت٤م طمجؿ وسمٚمغ اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة عمٜمٔمٛم٦م اًمّملم اٟمْمامم

 اعمحتكم اًمٜمت٤مشم٩م ُمـ % 26 طمقازم   اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة وشمِمٙمؾ ،اًمٞم٤مسم٤من قمغم ُمتٗمقىم٦م دوالر شمريٚمٞمقن

  وشمتقىمع ،اًمٕم٤معمٞم٦م اًمّم٤مدرات ُمـ % 16 طمقازم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّم٤مدرات وشمِمٙمؾ ،ًمٚمّملم اإلمج٤مزم

                                                 
مٙحٞ، ِؿٍدس جٌغ١حعدس جٌذ١ٌٚدس، ج( 1) َ : جٌطؼدحْٚ جٌصد١ٕٟ جٌشٚعٟد فٟد ئطدحس ِٕظّدس ؽٕد َ،    2226، 164ٌمدح٘شز، جٌؼدذد ؾّحي ِظٍٛد

 .   61 – 62صـ صـ 

لٟ ؾددوي : جٌصدد١ٓ ل جٌطؿشذددس ٚجٌطكددذٞ ل، دجس جٌّؼددحسف،،  جٌؼددذد سلدُد 2)  – 64، صدـد صدـد 2221َ، جٌمددح٘شز، 1222، 662( ؽدٛد

65 . 
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 يراًمتّمد ذم اًمٕم٤ممل ُمًتقى قمغم اًم٘م٤مئد اًمّملم شمّمٌح أن واًمتٜمٛمٞم٦م االىمتّم٤مدي اًمتٕم٤مون ُمٜمٔمٛم٦م

 اًمٕمت٤ممل ُمًتتقى قمغم ُمّمدر أيمؼم ًمتّمٌح وأعم٤مٟمٞم٤م اعمتحدة اًمقالي٤مت شمتج٤موز وأن ،م 8616 قم٤مم ذم

 وًمٕمٌت٧م ،اًمٕمت٤ممل دول ُمٕمٔمتؿ ُمتع ودم٤مريت٦م اىمتّمت٤مدي٦م سمٕمالىم٤مت اًمّملم وشمرشمٌط اًمٕم٘مد هذا سمٜمٝم٤مي٦م

اًمّملم اىمتّم٤مد وشمٓمقير شمٜمٛمٞم٦م ذم ُمٝماًم  دوًرا اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة
(1) -  

 ذم أُمريٙمتل دوالر ُمٚمٞمت٤مر 066 إمم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتجت٤مرة جؿطم وصؾ م 8660 قم٤مم وسمحٚمقل

 10 اًمّمتٞمٜمل اًمتجت٤مري اعمٞمزان وم٤مئض وأصٌح دوالر ُمٚمٞم٤مر 820 إمم اًمّم٤مدرات طمجؿ سمٚمغ طملم

  دوًم٦م 136 ُمـ اًمّملم ُمع دم٤مري٦م قمالىم٤مت هل٤م اًمتل واعمٜم٤مـمؼ اًمدول أقمداد وازدادت - دوالر ُمٚمٞم٤مر

 ،اًمّمتلم ُمتع دم٤مرًيت٤م األيمتؼم اًمنمتيؽ ٞم٤مسمت٤مناًم أصٌح٧م اًمذي اًمقىم٧م ذم وُمٜمٓم٘م٦م دوًم٦م 883 إمم

  واًمِمامًمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م يمقري٤م رأؾمٝم٤م وقمغم اعُمج٤مورة واًمدول اًمّملم سملم االىمتّم٤مدي٦م اًمرواسمط واشمًٕم٧م

 ًمّمت٤مًمح اًمٕمت٤ممل ودول اًمّمتلم سمتلم اًمتج٤مري اعمٞمزان ُمٞمؾ إمم أدى ُم٤م وهذا ،وؾمٜمٖم٤مومقرة وشم٤ميالٟمد

 -(8) ومماأل اًمدرضم٦م ُمـ دم٤مري٦م دوًم٦م اًمّملم وأصٌح٧م - اًمّملم

 إلمجت٤مزم اًمًتٜمقي اًمٜمٛمتق ُمتقؾمتط ؾمجؾ ،ًمإلطمّم٤مء اًمّمٞمٜمل اًمقـمٜمل اعمٙمت٥م ًمٌٞم٤مٟم٤مت وومً٘م٤م

 سمٚمتغ طمٞمت٨ُم  ،%1704 ٟمًت٦ٌم م8662 – 1424 قمت٤مُمل ظمتالل اًمتج٤مريت٦م واًمقاردات اًمّم٤مدرات

 إمجت٤مزم ٟمًت٦ٌم وصتٚم٧م يمتام ،%1501 ٟمًت٦ٌم وطمتدة اًمتج٤مريت٦م اًمّم٤مدرات ًمٜمٛمق اًمًٜمقي اعمتقؾمط

 م 8662 ؾمٜم٦م %505 اًمٕم٤معمٞم٦م اًمّم٤مدرات إلمج٤مزم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّم٤مدرات
)3(

- 

                                                 
ٌردحسدز،  ِشؾدغ عدح( 3) كدشخ ج ٔطٙدحء ٌج ِٕدز ج ١ٕس ضؿدٖح ئفش٠م١دح  صد١ خحسؾ١دس ٌج غ١حعدس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج ذك،                    صـد قغٓ ئذشج

 . 65 – 67صـ 

 . 136 – 135( ئذشج١ُ٘ جألخشط : جٌص١ٓ ل جٌخٍف١س جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌٕفؼس جٌرشجؾّحض١س ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

(3)Liu sianli,china,s export trade structure,analy sis of competiti changes and trade policy, 

Reform of Economic System Magazine,Social Sciences Academy of Sichuan province 

N.2102222,p.p12-13. 
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 ،اًمٞم٤مسمت٤من ،يمقٟمتغ هتقٟم٩م ذم شمتٛمثتؾ ًمٚمّملم رئٞمًٞم٦م شمّمدير أؾمقاق هٜم٤مك أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 ،أؾم٤ٌمٟمٞم٤م ،شم٤ميقان ،اهلٜمد ،أعم٤مٟمٞم٤م ُمـ يمؾ أؾمقاق شم٠ميت صم٤مٟمٞم٦م درضم٦م وذم ،األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة واًمقالي٤مت

 ومٞمتٜم٤مم ،اًمؼمازيؾ ،ومرٟم٤ًم
)1(

- 

 سمٞمتٜمٝمام اًمتجت٤مرة طمجؿ أصٌح أن سمٕمد ًمٚمّملم األول اًمتج٤مري اًمنميؽ سم٤مناًمٞم٤م أصٌح٧م ًم٘مد

 اًمّمتلم، ذم شمًتتثٛمر اًمتل اًمدول ُُم٘مدُم٦م ذم شم٠ميت أهن٤م يمام ،م 1441 قم٤مم دوالر سمٚمٞمقن 16 يتج٤موز

 االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م جمت٤مالت ذم  سم٤مشمٗم٤مىمت٤مت اًمٌٚمتدان وشمترشمٌط ،هلت٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمتّمدير وشم٘مقم

 اًمٌٚمديـ سملم االىمتّم٤مدي ًمٚمتٕم٤مون ُمٝمٛم٦م أروٞم٦م متثؾ اًمتل واًمٕمٚمقم
)2(

-  

 طمٞمت٨ُم  5 اًمّمتٞمٜمٞم٦م ًمٚمّم٤مدرات اعُمًتٝمدوم٦م اًمدول أيمؼم هل اعمتحدة اًمقالي٤مت أن اعُم١ميمد وُمـ 

 اخلٛمتس األورسمٞم٦م اًمدول يٚمٞمٝم٤م ،أُمريٙمل دوالر سماليلم 860 إمم م 8660 قم٤مم ذم ىمٞمٛمتٝم٤م وصٚم٧م

 واًمتدول ،( أُمريٙمتل دوالر سمٚمٞمتقن 168 ) واًمٞم٤مسم٤من ،( أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 121) واًمٕمنمون

  - ( أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 101 ) األظمرى اآلؾمٞمقي٦م

 )أي اًمِمتامًمٞم٦م أُمريٙمت٤م دول سم٘مٞمت٦م ؾمتٚمع أُم٤مم ؾمقق أيمؼم هل اعمتحدة وم٤مًمقالي٤مت ،ذًمؽ وُمع

 اخلٛمتس األورسمٞم٦م واًمدول ،أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 130 إمم ص٤مدراهت٤م ىمٞمٛم٦م وصٚم٧م طمٞم٨ُم  يمٜمدا(5

 إمم اًم٘م٤مدُمتت٦م اًمّمتت٤مدرات وصتتٚم٧م طمتتلم ذم - ( أُمريٙمتتل دوالر يتتلمسمال 364 ) إمم ريـتواًمٕمِمتت

 ( أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 333 ) إمم جمتٛمٕم٦م اآلؾمٞمقي٦م اًمدول وسم٤مىمل ،اًمٞم٤مسم٤من ُمـ اعمتحدة اًمقالي٤مت

 اًمّملم ُمـ ص٤مدراهت٤م ُمـ أيمؼم %18 سمٜم٦ًٌم أي 5
(3)

-  

                                                 
(1)Wang jinzhen,china,s National Export strategy and ccpit,s Role,paper for the world con 

Ference of Tpos, The Hague, The Netherlands October 2225, p.p 13-14.    

(2)Asian development Bank, Asia Development out Look 2224 Update, (china: Asian 

development Bank 2224), p.12.  

( ؾٛٔحغحْ س٠ٛف١ذ : ٔحفزز ػٍٝ جألػّحي فٟ جٌص١ٓ ل ئعطشجض١ؿ١س جالعطػّحس ٌٚذخٛي ئٌٝ جألعٛجق جٌص١ٕ١س، ضشؾّس ِؿدذٞ 2)

 . 45َ، صـ  2212صحذش ِكّذ، ِإعغس ِكّذ ذٓ سجؽذ آي ِىطَٛ، 
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 ُمٜمٗمتحت٦م قمٔمٛمتك ٦ماىمتّمت٤مدي ىمقة سم٤مقمت٤ٌمره٤م وذًمؽ ُمرُُمقىم٦م، ُمٙم٤مٟم٦م اًمٞمقم قم٤ممل ذم اًمّملم حتتؾ

  سملم اًمراسمٕم٦م اعمرشم٦ٌم حتتؾ طمٞم٨ُم  اخل٤مرضمٞم٦م، ًمالؾمتثامرات ضم٤مذسمٞمتٝم٤م قمغم قمالوة اًمٕم٤معمٞم٦م، األؾمقاق قمغم

 سمحتقازم ىمتدرت واًمتتل صت٤مدراهت٤م ىمٞمٛم٦م ارشمٗم٤مع قمـ ومْماًل  األضمٜمٌٞم٦م- ًمالؾمتثامرات اجل٤مذسم٦م اًمدول

 يمؾ وُي٤ًمهؿ اعمحكم- ٤مزماإلمج ٟم٤مدمٝم٤م قمغم إجي٤مسمٞم٤م يٜمٕمٙمس مم٤م م،8616 قم٤مم ذم دوالر ُمٚمٞم٤مر 3-311

وخؿ اىمتّم٤مدي يمٙمٞم٤من اًمٕم٤معمل االىمتّم٤مد داظمؾ اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد ُمٙم٤مٟم٦م إسمراز ذم سم٤مًمٗمٕمؾ هذا
)1(

- 

 ًمالحتت٤مد اًمّمتلم صت٤مدرات قمتكم سمِمتدة اًمٞمتقرو عمٜمٓم٘مت٦م اًمًٞم٤مدي٦م اًمديقن أزُم٦م أصمرت وًم٘مد

 اًمّمتلم سمتلم ةاًمتجت٤مر طمجؿ وم٢من األرىم٤مم وسمٚمٖم٦م .ًمٚمّملم دم٤مري ذيؽ أيمؼم سم٤مقمت٤ٌمره٤م األوروي،

 ذم ٤مقًمت٤مارشمٗم ؿمتٝمد أن سمٕمتد م،8611 قمت٤مم ُمتـ اًمثت٤مين اًمرسمتع ذم اهلٌقط ذم سمدأ األوروي واالحت٤مد

 اًمٌت٤مًمغ اًمٜمٛمتق ُمتقؾمط قمـ ي٘مؾ ُم٤م وهق ،%0-13 سمٛمٕمدل اًم٤ًمسمؼ اًمٕم٤مم ُمـ األومم اًمثامٟمٞم٦م األؿمٝمر

 األوروي االحت٤مد إمم اًمّملم ص٤مدرات شمِمٙمؾ اعمتقؾمط وذم ،اعم٤موٞم٦م اًمٕمنم اًمًٜمقات ذم 83-4%

اًمّملم ص٤مدرات إمج٤مزم ُمـ %86 ٟم٦ًٌم م8611 قم٤مم ظمالل
)2(

- 

 م 8611 يٜم٤مير ُمـ   اًمت٤مؾمع ذم أقمٚمٜم٧م واًمتل ،ًمٚمّملم اًمتج٤مري٦م األرىم٤مم أطمدث أؿم٤مرت وىمد

 ؾمٜمقي، أؾم٤مس قمغم %1،3 ؾمجؾ طمٞم٨ُم  شم٤ٌمـم١ًما ؿمٝمد م 8613 ديًٛمؼم ذم اًمّم٤مدرات ٟمٛمق أن إمم

 ٟمٛمتًقا ومًتجٚم٧م اًمتقىمٕمت٤مت اًمقاردات ظم٤مًمٗم٧م طملم ذم - ًمف اًم٤ًمسمؼ اًمِمٝمر ذم %18،2 ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م

 اًمٗم٤مئض طمجؿ وسمٚمغ ،%2،0 سمٜم٦ًٌم وارشمٗمع ٟمقومٛمؼم- ذم %0،3 ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م ديًٛمؼم ذم %3،3 سمٜم٦ًٌم

 األزُمت٦م اٟمدالع ُمٜمذُ  ًمف ُمًتقى أقمغم ُمًجاًل  ،أُمريٙمل  دوالر ُمٚمٞم٤مر وؾمتلم ُم٤مئتلم ٟمحق اًمتج٤مري

 اًمٕم٤معمٞم٦م اعم٤مًمٞم٦م
(3)

-  

                                                 
(1)  Wong, J., China‟s Economy 2212: Continuing Strong Growth, with possible Soft 

Landing for 2211, EAI Background Brief No. 521, January, 2211. 

(2) International Monetary Fund, Global Financial Stability Report Grappling with Crisis 

Legacies, Washington, September, 2211, p.42. 

 . 5َ، صـ  2214( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد فرشج٠ش 2)
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 اًمٜمزاقم٤مت وقم٤مجل٧م اخل٤مرضمٞم٦م اًمتج٤مرة ذم ُُمًت٘مرة ؾمٞم٤مؾم٦م قمغم ٦ماعمح٤مومٔم اًمّملم واصٚم٧م وىمد

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م واًمتقاردات اًمّمت٤مدرات طمجتؿ ذم ُمًتتٛمًرا ٟمٛمًقا ومح٘م٘م٧م ُمٜم٤مؾم٥م ٟمحق قمغم اًمتج٤مري٦م

 124 واًمتقاردات اًمّم٤مدرات ىمٞمؿ إمج٤مزم دم٤موز وىمد ،اخل٤مرضمل اًمتج٤مرة هٞمٙمؾ ذم ُمٚمحقفًم٤م وحتًٜم٤ًم

 اًمتج٤مري اعمٞمزان طم٤ًمب رصٞمد زي٤مدة وراء رئٞمًٞم٦م ؾقمقاُم صمالصم٦م وهٜم٤مك ،أُمريٙمل دوالر شمريٚمٞمقن

 سمًت٥ٌم م 8661 قمت٤مم ُمٜمتذُ  اًمٍمف ًمًٕمر احل٘مٞم٘مل اًمت٠مصمػم اٟمخٗم٤مض أوهل٤م ،األظمػمة اًمًٜمقات ذم

 ُمٜمٔمٛمت٦م اًمّمتلم ومتدظمقل هتٞمٙمكم قم٤مُمؾ واًمث٤مين ،اًمٞمقان ؾمٕمر وصم٤ٌمت األُمريٙمل، اًمدوالر وٕمػ

 وم٤مٟمخٗمت٤مض دوري رتقمٜمّمت واًمث٤مًمت٨م ،األضمٜمٌتل ًمالؾمتتثامر ضم٤مذسمٞمت٦م أيمثر ضمٕمٚمٝم٤م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتج٤مرة

 اًمّم٤مدرات ًمزي٤مدة واالدم٤مه اًمقاردات اٟمخٗم٤مض أشمٌٕمف اعمحكم اًمٓمٚم٥م
(1)

- 

 )                اعمتدة سمتلم ومٞمام اًمدوًمٞم٦م اًمتج٤مرة ذم اًمّملم عمٙم٤مٟم٦م اًمٕم٤معمل (اًمؽمشمٞم٥م1) رىمؿ ضمدول

 ( م8661 ت 1423

 ايمؼمسمقب ايمسـة

 م1423

 م 1434

 م 1442

 م 8661

 م 8663

 م 8661

38 

10 

11 

1 

1 

3 

Source : www.China,org.cn\arabic 

 اعمريمز إمم م 1423 قم٤مم 38 اًمت اعمريمز ُمـ ارشمٗمٕم٧م ىمد اًمّملم ُمٙم٤مٟم٦م أن يتْمح اجلدول وُمـ

 واعمريمز ،م 8663 قم٤مم اًمراسمع اعمريمز وقمغم ،م 8661 قم٤مم اًم٤ًمدس واعمريمز ،م 1434 قم٤مم 10اًمت

  - وأعم٤مٟمٞم٤م ُمريٙمٞم٦ماأل اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد م 8661 قم٤مم اًمث٤مًم٨م

                                                 
ٌردحسدز،  ِشؾددغ عدحذك،                  صدـد ( 3) كدشخ ج ٔطٙددحء ٌج ِٕدز ج ١ٕس ضؿددٖح ئفش٠م١دح  صد١ خحسؾ١ددس ٌج غ١حعدس ٌج ١ُ٘ عددؼذ قغٓد :  ٌج قغٓد ئذدشج

 . 71 – 72صـ 
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 واخلتؼماء اًمٙمتت٤مب ُمتـ اًمٙمثتػم قمٜمتد سم٤مالؾمتتثامر اعمتٕمٚم٘م٦م واعمٗم٤مهٞمؿ اًمتٕم٤مريػ شمٕمددت ًم٘مد

  اًمتِم٤مسُمف- ُمـ اًمٙمثػم شمتْمٛمـ اًمتٕم٤مريػ هذه أن إال االىمتّم٤مديلم

 ألُمتقالوا واألومٙمت٤مر سم٤مًمٕم٘م٤مئتد اًمتٜمٛمٞمت٦م ُم١مؾمًت٤مت وشمزويتد إُمتداد قمٛمٚمٞمت٦م هق وم٤مالؾمتثامر

 شمرىمٞمت٦م أضمتؾ ُمتـ ،اعمتقارد هتذه يمؾ إدارة وطمًـ ،احل٤مضم٦م قمٜمد اًمالزُم٦م واإلُمٙم٤مٟم٤مت واًمٓم٤مىم٤مت

 احلٞم٤مة ٟمققمٞم٦م وحتًلم ،اعمت٤مطم٦م واإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت ًمٚمثروات اؾمتٖمالل أٟم٥ًم ًمتح٘مٞمؼ ري٦متاًمٌِم اًم٘مدرات

 األؾمتٛمك اهلتدف وهتق ،اهلل ُمتٜمٝم٩م وومؼ األرض أقمامر قمغم اإلٟم٤ًمن إىمدام ـمريؼ قمـ ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 -(1)اإلؾمالُمل اًمتّمقر ذم ،اًمِم٤مُمٚم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م تٜمٛمٞم٦مًمٚم

 واًمقىمت٧م اإلٟمًت٤مين اجلٝمتد يِمتٛمؾ ل اعمت٤مل رأس ل وأصتٌح ،اعمٗمٝمتقم شمٓمتقر اًمقىم٧م وُمع

 ومٕم٤مل ٟمحق قمغم االؾمتٗم٤مدة يٛمٙمـ ال سمدوهن٤م إذ 5 اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واعمقه٦ٌم سمؾ ،اإلٟم٤ًمين واًمٗمٙمر ،اإلٟم٤ًمين

 ألن – االىمتّمت٤مديلم يم٤ٌمر أطمد وهق – ُم٤مرؿم٤مل ي٘مقل هذا وذم - اإلٟمت٤مج ذم اعم٤مدي اعم٤مل رأس ُمـ

 إذا أُمت٤م ،شمٕمقيْمتٝم٤م أُمٙمتـ ُدُمترت أو ٟم٘مّمت٧م إذا قمٛمقًُمت٤م اعم٤مديت٦م واًمثروات واعمٕمدات اآلالت

٤ًٌم يم٤مٟم٧م اًمتل واعمقاه٥م األومٙم٤مر اٟمدصمرت  اًمت٘متدم يتقىمتػ ومًتقف ،اعم٤مديت٦م  اًمثتروات سمٜم٤مء ذم ؾمٌ

   (-8) اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وشمٜمٝم٤مر ،االضمتامقمل

 اعُمخّمّمت٦م اجلديتدة اعم٤مديت٦م اًمًتٚمع ُمتـ اًمٙمتكم االىمتّم٤مد ٟمٔمر وضمٝم٦م ُمـ ؾمتثامراال يتٙمقن 

 اجلديتدة واآلالت اعُمٕمتدات يِمتتٛمؾ اًمتٕمريتػ وهتذا اإلٟمتت٤مج ُمتـ ُمزيد حت٘مٞمؼ ذم ًمالؾمتخدام

 Inventories(3-) اعمخزون ذم واًمتٖمػم اجلديدة، واإلٟمِم٤مءات

 ذم             ُمًت٤ممهتف ظمالل ُمـ االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م قمجٚم٦م حتريؽ ذم دور األضمٜمٌل ًمالؾمتثامر

 ومْماًل  ،اًمٜم٤مُمٞم٦م اعمْمٞمٗم٦م اًمٌٚمدان إمم واًمتًقي٘مٞم٦م اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م واعمٝم٤مرات واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعم٤مل رأس ٟم٘مؾ

  ذم أيًْم٤م دور وًمف اًمٕم٤معمٞم٦م األؾمقاق ذم االٟمدُم٤مج ريعتوشمً اًمقفم٤مئػ وظمٚمؼ اًمتج٤مرة شمقؾمٞمع قمـ

                                                 
 -٘دـ  1422ِطىحٍِس ٌٍّٕظِٛس جٌطشذ٠ٛس ل،،  دجس جٌفىش جٌؼشذٝ، جٌمدح٘شز،  ( ػٍٝ أقّذ ِذوٛس : جٌؾؿشز جٌطؼ١ّ١ٍس ل سؤ٠س1)

 .  11َ، صـ  2222

  . 263 -262َ، صـ صـ  1271سجؽذ جٌرشٚجٟٔ: جٌّٛعٛػس جاللطصحد٠س، جٌمح٘شز، ِىطرس جٌٕٙضس جٌّصش٠س، ( 1)

 . 222َ، صـ1272٘شز، ػرذ جٌفطحـ لٕذ٠ً، عٍٜٛ ع١ٍّحْ: جٌذخً جٌمِٟٛ، دجس جٌٕٙضس جٌؼشذ١س، جٌمح (2)
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 اًمٌٚمتدان اٟمتٔمت٤مر ومتؽمة سمذًمؽ وىمٚمؾ ُمًتٖمٚم٦م همػم ًمٕم٘مقد سم٘مٞم٧م اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمقارد اؾمتٖمالل

 االؾمتتثامر سم٠من أظمرى دراؾم٤مت أيمدت يمام األىمؾ قمغم ىمرن ٟمّمػ ومٞمٝم٤م اإلٟمت٤مج قمٛمٚمٞم٦م وزاد اًمٜم٤مُمٞم٦م

 وًمتف اًمٕمت٤معمل اًمٜمِمت٤مط ُمًتقى ُمـ رومع اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م اًمنميم٤مت سمف شم٘مقم اًمذي اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل

 ُمًتتقى زادت أهنت٤م يمتام اعمتدومققم٤مت نوُمٞمتزا واالؾمتتخدام واًمٜمٛمتق اإلٟمت٤مضمٞم٦م قمغم إجي٤مسمٞم٦م أصم٤مر

 واعمٜم٤موم٦ًم واًمتّمٜمٞمع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م األسمح٤مث
(1)

-  

 يمتام األضمٜمٌٞمت٦م االؾمتتثامرات طمٞمت٨ُم  ُمـ اًمٕم٤ممل ُمًتقى قمغم األومم اًمدوًم٦م اًمّملم أصٌح٧م 

 ومٞمٝم٤م سمام دوًم٦م أي ُمـ أيمثر اًمّمٞمٜمل اعمريمزي اًمٌٜمؽ ًمدى أضمٜمٌل ٟم٘مدي اطمتٞم٤مـمل أيمؼم قمغم شمًتحقذ

 ذم دوالر شمريٚمٞمقن وسمٚمغ ،م 8660 قم٤مم دوالر ُمٚمٞم٤مر 81828 اًمٜم٘مدي االطمتٞم٤مـمل سمٚمغ طمٞم٨ُم  اًمٞم٤مسم٤من

 يمتام اعمٌت٤مذ األضمٜمٌتل ًمالؾمتتثامر ؾمقق أيمؼم أيًْم٤م وهل ،ُُمتّم٤مقمد ادم٤مه ذم ويًػم ،م8661 قم٤مم

 اٟمخٗمت٤مض ُمتـ ًمالؾمتتٗم٤مدة اًمّمتلم إمم أقمامهلت٤م اجلٜمًتٞم٤مت ُُمتٕمددة ريم٤متتاًمِم ُمـ اًمٕمديد ٟم٘مٚم٧م

 اجلديدة اًمٕم٤ممل ورؿم٦م وهل اًمْمخٛم٦م اعمحٚمٞم٦م ؾمقىمٝم٤م وُمـ ومٞمٝم٤م اًمٕمامًم٦م شمٙم٤مًمٞمػ
(2)

- 

 ُمتـ هيتدف ألٟمتف سمتديٜم٩م اخل٤مصت٦م اًمٕمٛمتؾ حم٤مور أسمرز ُمـ األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات يم٤مٟم٧م ًم٘مد

 واًمالزُمت٦م اعُمتٓمقرة اًمٖمرسمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ وإمم ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق قمجٚم٦م دومع ورائٝم٤م

 ،اهلتدف هذا حي٘مؼ أن ديٜم٩م يْمٛمـ أن أضمؾ وُمـ - أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ًمتٓمقير

 1424  قم٤مم وم٠مصدر ،األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ اًمتل اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمٌٞمئ٦م حتًلم إمم ؾمٕمك وم٘مد

 أضمٜمٌٞمت٦م اؾمتتثامر ُُم١مؾم٤ًمت وإدارة إٟمِم٤مء ًمألضم٤مٟم٥م أضم٤مز واًمذي ،األضمٜمٌٞم٦م ًمالؾمتثامرات ىم٤مٟمقًٟم٤م م

صٞمٜمٞملم ُمع ُُمِمؽميم٦م أو ،ظم٤مًمّم٦م
(3)

-   

                                                 
(3)Dunnig,J.H, changes in the level and structure of international production : The last one 

hundred years, London: Allen and unwin. 1254.  

 .72عحذك،  صـ  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ1)

ؽ ل، ِشؾدغ عدحذك، صـد ( 2) ؽ ضؾدحٚ ذٕد ٌٍصد١ٓ فٟد ظًد ل١دحدز د٠ٕد دس  ١ّدس ل دسجعدس قٌح ٌٕط م١دحدز فٟد ضكم١دك ج ٕرٟد : دٚس ٌج ِكّذ أقّدذ ػردذ ٌج

126. 
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 ،اعمت٘مدُمت٦م اًمتدول قمـ شمٗمّمٚمٝم٤م اًمتل اًمتٜمٛمٞم٦م ومجقة أن ُُمٌٙمر وىم٧م ذم اًمّملم أدريم٧م وًمذًمؽ

 وم٘متد ،صمتؿ وُمتـ - واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتؿ ومجتقة هق ضمقهره٤م أن إال ،األسمٕم٤مد ُمتٕمددة يم٤مٟم٧م وإن

 اًمٗمجقة هذه قمٌقر ذم شم٤ًمقمده٤م اًمتل األضمٜمٌٞم٦م ًمالؾمتثامرات أسمقاهب٤م اًمّملم ومتح٧م
(1)

-  

 إمم اًمّمتلم ذم اًمٕم٤مُمٚمت٦م ريم٤متتاًمِم ظمالل ُمـ اعم٤ٌمذة ضمٜمٌٞم٦ماأل االؾمتثامرات ؾم٤ممه٧م وًم٘مد

 هق اعمحٚمٞم٦م اًمنميم٤مت ذم اًمًٜمقي اًمٕم٤مُمؾ أضمر ُمتقؾمط يم٤من وم٢مذا ،اًمدظمقل وحتًلم األضمقر زي٤مدة

 ،يتقان 8066 يٕمت٤مدل اًمّمتلم ذم  اًمٕم٤مُمٚمت٦م األضمٜمٌٞم٦م ريم٤متتاًمِم ذم اًمٕم٤مُمؾ أضمر وم٢من يقان 4666

 زادت ُمٝمام أٟمف ٟمجد وًمٙمٜمٜم٤م ،اًمقـمٜمٞم٦م اًمنميم٤مت دُمفشم٘م قمام أومْمؾ قمٛمؾ ذوط شمقومػم إمم سم٤مإلو٤موم٦م

 اًمٕم٤مُمٚملم ؾمٞمت٘م٤مو٤مه يم٤من قمام اًم٘مٚمٞمؾ إال متثؾ ال وم٢مهن٤م األضمٜمٌٞم٦م ريم٤متتاًمِم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمامًم٦م أضمقر

 أضمقر ُمـ األضم٤مٟم٥م
(2)

-  

 سم٤مإلصالح ىمٞم٤مُمٝم٤م ُمٜمذُ  األضمٜمٌل ًمالؾمتثامر اعمٜم٤مؾم٥م اعمٜم٤مخ هتٞمئ٦م ذم شم٘مدًُم٤م اًمّملم طم٘م٘م٧م وىمد

 ،اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتج٤مرة ُمٜمٔمٛم٦م إمم اٟمْمامُمٝم٤م قمٜمد اًمّملم الًمتزاُم٤مت ووومً٘م٤م ،م 1423 قم٤مم ذم االىمتّم٤مدي

 قمتغم اًم٘مٞمتقد وإًمٖمت٤مء اخلت٤مرضمل اًمٕمت٤ممل قمغم واالؾمتثامري اًمتج٤مري اعمج٤مل اٟمٗمت٤مح اًمّملم وؾمٕم٧م

 وهمػمه٤م واًمٙمٛمٞم٤مت األؾمٝمؿ وطم٘مقق األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامري٦م اًمتج٤مري٦م اعم١مؾم٤ًمت
(3)

- 

 ذم ٟمجحت٧م ،م1424 قمت٤مم اعمٌت٤مذ األضمٜمٌل االؾمتثامر أُم٤مم سمقاهب٤مأ اًمّملم ومتح٧م أن ومٛمٜمذُ  

 إدارة ىمت٤مٟمقن ُمثتؾ االؾمتتثامرات شمٚمتؽ دمتذب اًمتتل واًم٘متقاٟملم اًمتنمتيٕم٤مت ُمـ اًمٕمديد إصدار

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتٕم٤موٟمٞمت٦م اعم١مؾمًت٤مت إدارة وىمت٤مٟمقن ،األضمٜمٌٞمت٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمِمؽميم٦م سم٤مألُمقال اعم١مؾم٤ًمت

 األضمٜمٌل امراالؾمتث ذات اعم١مؾم٤ًمت وىم٤مٟمقن ،األضمٜمٌٞم٦م
(4)

- 

                                                 
 .   221( ٘ذٜ ١ِطى١ظ : ئٔؿحصجش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

ؽش ػٍٝ عٛق جٌؼًّ فٟ جٌص١ٓ، سعحٌس ِحؾغط١ش غ١دش ِٕؾدٛسز، ( ػّحد ِكّذ ػرذ جٌك١ٍُ : ضأغ١ش جالعطػّحس جألؾٕرٟ جٌّرح1)

 .165َ،  صـ  2212ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، 

 .73( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

ص١ٓ( 3) ص١ٓ،  ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس ٌج ٕر١س، ذى١ٓ، ٌج ٌٍمحش جألؾ ٌٕؾش ذح فطحق١س، دجس ج ؼرحسجش جٌّ  .42َ،  صـ  2225ػٓ طش٠ك ٌج
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  : مـه األهمضؾقات من جمؿوفمة األصمـبقة – ايمصقـقة اظمشؼمىمة اظممؽمسات مـُح  سمم وومد

 شمِمتٖمٞمٚمٝم٤م ُمتدة شمتجت٤موز واًمتتل األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات ذات اإلٟمت٤مضمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت شمتٛمتع 

 صمتؿ األرسم٤مح حت٘مٞم٘مٝم٤م ؾمٜم٦م ُمـ اسمتداء ًمًٜمتلم اًمدظمؾ رضي٦ٌم ُمـ سم٢مقمٗم٤مءات ،ؾمٜمقات قمنم

 أظمرى- ؾمٜمقات ًمثالث اًمدظمؾ رضي٦ٌم ٟمّمػ ُمـ سم٢مقمٗم٤مئٝم٤م

 ذات واعم١مؾمًت٤مت اًمتّمتدير ًمٖمرض شمٜمت٩م اًمتل اعمِمؽميم٦م االؾمتثامرات ُم١مؾم٤ًمت شمتٛمتع 

 اًمتتل اعم١مؾمًت٤مت ومٛمثاًل  ،اًميي٦ٌم ُمـ إلقمٗم٤مئٝم٤م اعم٘مررة سم٤مألومْمٚمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمدظمؾ رضي٦ٌم ٟمّمػ ُمـ شمٕمٗمك اخل٤مرج إمم ُمٜمتج٤مهت٤م ُمـ %26 شمّمدر
(1)

-  

 إُمٙم٤مٟمٞمت٦م طمتقل اعمتحتدة واًمقاليت٤مت اًمٖمترب ُمتـ يماًل  ُمع طمقار ًمٗمتح ل ديٜم٩مل ؾمٕمك وىمد

 اًمقاليت٤مت اجلٝمتقد هتذه أىمٜمٕمت٧م وىمتد ،اؾمتؽماشمٞمجًٞم٤م اًمٕم٤ممل ذم اًمًقومٞمتل اًمٜمٗمقذ عمقاضمٝم٦م اًمتٕم٤مون

 اًمّمتٞمٜمل اًمًتقق سمتدظمقل األُمريٙمٞم٦م ريم٤متتًمٚمِم واًمًامح ،اًمّملم ُمع اًمتٕم٤مون سمجدوى اعمتحدة

 ٟمتٞمج٦م همرسمٞم٦م اؾمتثامرات ؿمٙمؾ قمغم اًمّملم إمم اًمدوالرات ُمـ اتاعمٚمٞم٤مر ُمئ٤مت ًمتدومؼ أدى واًمذي

األؾمقاق واشم٤ًمع ًمدهيؿ اًمٕم٤مُمٚم٦م األيدي أضمقر اٟمخٗم٤مض
(2)

-  

 رؤوس ( م1432و 1424سمتلم) اعُمٛمتتدة اًمٗمتؽمة ظمالل شمًتققم٥م أن اًمّملم ٟمجح٧م وىمد

 تتلاًم اًمٕم٘متقد شمزايتد قمتـ ٟم٤مهٞمتؽ - دوالر سمٚمٞمقن 36 ُمـ طمجٛمٝم٤م اىمؽمب اًمتل األضمٜمٌٞم٦م األُمقال

 قم٘متًدا 431 طمتقازم م 1432و 1424 قمت٤مُمل سمتلم سمٚمٖمت٧م إذ اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل ُمع اًمّملم قم٘مدهت٤م

 دوالر سمٚمٞمقن 1،0 يٌٚمغ سمام األضمٜمٌٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م دالؾمتػما
(3)

-  

                                                 
 .  2 – 3َ، صـ 1224، ػحَ 15( لجٌص١ٓ عٛق ورشٜ ٌٍّغطػّش٠ٓ جألؾحٔدل، عٍغٍس دجس جٌٕؿُ جٌؿذ٠ذ، سلُ 4)

(1)E.Soled Debra,Op.Cit.,pp.122-112.  

م١حد( 2) ٟ : دٚس ٌج ٕر ؽ ل، ِشؾغ عحذك،    صـ ِكّذ أقّذ ػرذ ٌج ؽ ضؾحٚ ٕذ ٌٍص١ٓ فٟ ظً ل١حدز د٠ٕ س  ١ّس ل دسجعس قٌح ٌٕط ٟ ضكم١ك ج  .127ز ف
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 اًمٌٚمتدان أمهٝمت٤م دوًم٦م 106 قمغم يزيد ُم٤م ومقق ُمـ ًمٚمّملم األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات وردت وىمد

 إىم٤مُم٦م قمغم اعُمختٚمٗم٦م األىمٓم٤مر وطمرص٧م ،واًمٞم٤مسم٤من األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة واًمقالي٤مت أوروسم٤م ذم اعمتٓمقرة

 أضمتر رظمتص ُمتـ ًمالؾمتتٗم٤مدة وذًمتؽ ، اًمْمتخؿ اًمّمٞمٜمل اًمًقق ُمع ُُمت٤ٌمدًم٦م اىمتّم٤مدي٦م قمالىم٤مت

 األرسم٤مح ُمـ ُمزيد حت٘مٞمؼ ذم هل٤م اًمٜمًٌٞم٦م اعمٞمزات وومر ُم٤م وهذا ،اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٓمٌ٘م٦م
)1(

- 

 إٟمِمت٤مء ذم  وُم٤مًمٞمت٦م ري٦متسمِمت قاردُمت اًمّمتلم وفمٗمت٧م ،ريـتاًمٕمِمت اًم٘مرن صمامٟمٞمٜمٞم٤مت سمداي٦م ُمٜمذ

 األضم٤مٟمت٥م األقمتامل رضمت٤مل الؾمتتثامرات ضمٞمدة فمروف ًمتقومػم األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م ُمـ يمٌػمة جمٛمققم٦م

 وجمٚمتس اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس أصدر ،ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم - اًمّملم ذم ُمّم٤مٟمع وشم٠مؾمٞمس

 ىمتدم اًمتذي األُمتر ،سم٤مألضم٤مٟم٥م شمتٕمٚمؼ اًمتقازم قمغم اىمتّم٤مدي٦م والئح٦م ىم٤مٟمقن 066 ُمـ أيمثر اًمدوًم٦م

 اًمّملم ذم األضم٤مٟم٥م األقمامل رضم٤مل الؾمتثامر ىم٤مٟمقٟمًٞم٤م وأؾم٤مؾًم٤م وامًٟم٤م
(2)

-  

 اعمرشمٌٓمت٦م رصتًمٚمٗم ريم٤متتواًمِم دولتاًم عتمجٞم شمٓمٚمع إمم اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مدي اًمتقؾمع وأدى

 األضمٜمٌٞمت٦م االؾمتتثامرات ُمتـ ومريتدة ُمًتتقي٤مت ضمتذب اًمّملم واؾمتٓم٤مقم٧م ،اًمّمٞمٜمل سم٤مالىمتّم٤مد

 اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر سمٚمغ م1431 قم٤مم وم٘مٌؾ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت أواظمر ُمٜمذُ  ظم٤مص٦م وسمّمٗم٦م ،اعم٤ٌمذة

 اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ُمـ %1 ُمـ أىمؾ أي اًمًٜم٦م ذم دوالر ُمٚمٞم٤مر ُمـ أىمؾ ؾمٜمقًي٤م
(3)

- 

 1430 قمت٤مم ُمٜمتذ اًمالُمريمزي٦م شمزايد ُمٌدأ قمغم اجلديدة االؾمتثامري٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ريمزت أن وسمٕمد

 اًمتّمتٜمٞمع قمٛمٚمٞمت٤مت ًمزي٤مدة واًم٤ًمطمٚمٞم٦م اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م ٜم٤مـمؼاعم ٟمحق االؾمتثامرات وشمدوم٘م٧م،م

 1443 قم٤مم دوالر ُمٚمٞم٤مر 1424 األضمٜمٌل االؾمتثامر طمجؿ وصؾ طملم ذم،اًمتّمدير صٜم٤مقم٦م وظم٤مص٦م

 دوالر ُمٚمٞمت٤مر 161 ىمٞمٛمتٝمت٤م ،م 1430 قمت٤مم روعتُمِمت أًمػ 882 األضمٜمٌٞم٦م اعمنموقم٤مت قمدد ووصؾ ،م

(4)
-  

                                                 
(3)New Star publishses China Market First Edition, Beijing, 1227, p.p 1-3 .   

 .45( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 4)

 .72ُ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك،  صـ ( قغٓ ئذشج1١٘)

صدـ                 ( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍدٝ جٌّٕدٛ جاللطصدحدٞ فدٟ جٌصد١ٓ، ِشؾدغ عدحذك، 2)

75 . 
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 دوالر سمٚمٞمتقن 16 سمٜمحق ىمٞمٛمتٝمؿ ي٘مدر ؾمتثامريا قم٘مد أًمػ 36 وم٢من ،م1446 قم٤مم وسمحٚمقل

 األرايض قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ ُمًتثٛمًرا يم٤من سمٚمٞمقن 86 ُمـ أيمثر ُمٜمٝمؿ - اًمّملم ذم ًمالؾمتثامر شمقىمٞمُٕمٝم٤م شمؿ ىمد

 اًمّمٞمٜمٞم٦م
(1)

- 

 ُمِمتؽمك ُم٤مل سمرأس ُمنموع أًمػ ( 18 ) إٟمِم٤مء شمؿ م 1440 – 1441 ُمـ اعمدة ظمالل وذم

 اعمتدة ُمتـ سمٙمثتػم أقمتغم وهتق دوالر ُمٚمٞم٤مر ( 38 ) ٞم٦ماألضمٜمٌ االؾمتثامرات إمج٤مزم وسمٚمغ ،أضمٜمٌل أو

 ،ُمِمتؽمك ُمت٤مل سمترأس روعتُمِم ( 266) إٟمِم٤مءُ  ومٞمٝم٤م شمؿ اًمتل ( م 1434 – 1424 ) ُمـ اًم٤ًمسم٘م٦م

 دوالر ُمٚمٞمقن  225 سمٚمٖم٧م أضمٜمٌٞم٦م اؾمتثامرات وإمج٤مزم
(2)

- 

 ُمتـ %1 طمتقازم أي دوالر ُمٚمٞمتقن 18 اعمٌت٤مذ األضمٜمٌتل االؾمتثامر سمٚمغ م 1441 قم٤مم وذم

 م 1441 قم٤مم اًمّملم ص٤مدرات إمج٤مزم ُمـ %11 وطمقازم اإلمج٤مزم اعمحكم شم٩ماًمٜم٤م
(3)

-  

 ُمت٤م وهذا ،االؾمتثامر هبدف دوًم٦م 126 ُمـ أقمامل رضم٤مل ًمٚمّملم ضم٤مء م1443 قم٤مم وسمحٚمقل

 اًمّمتلم وأصتٌح٧م األُمريٙمٞمت٦م اخلزاٟم٦م ديقن ُمـ دوالر ُمٚمٞم٤مر1128 راءتسمِم ًمٚم٘مٞم٤مم اًمّمٞمٜمٞملم دومع

  - ألُمريٙم٤م ذيؽ أيمؼم صم٤مًم٨م

 ُمٚمٞمتقن 86 طمتقازم االؾمتتثامري٦م اعمنمتوقم٤مت ذم اًمٕم٤مُمٚملم قمدد سمٚمغ م 8666 قم٤مم قلوسمحٚم

 سم٤مًمّملم ُيقضمد يم٤من م 8666 ُم٤مرس وذم ،احلي ذم اًمٕم٤مُمٚملم قمدد ُمـ %16 ُيٕم٤مدل ُم٤م أي ،قم٤مُمؾ

  .(4) دوًم٦م 136 ُمـ أضم٤مٟم٥م ُمًتثٛمريـ حل٤ًمب أضمٜمٌل سمتٛمقيؾ ُمنموقًم٤م 314032

 اًمٕمت٤ممل ذم  ًمتإلدارة اؾمتِمت٤مري٦م ذيمت٦م أؿمٝمر ليمقرينل ذيم٦م أقمٚمٜم٧م  م 8668 ؾمٌتٛمؼم وذم

 األُمريٙمٞمت٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت حمؾ اًمّملم طمٚم٧م طمٞم٨م ،ل(FDI) األضمٜمٌل ًمالؾمتثامر صم٘م٦م ُمٕم٤مُمؾل

 ُمرة ألول اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل ًمالؾمتثامر ضمذسًم٤م األيمثر اًمٌٚمد ًمتّمٌح
(5)

-  

                                                 
(3)E.Soled Debra,Op.Cit.,p. 152.  

 .   12َ، صـ  1222ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ئذش٠ً، ( ِؿٍس جٌص4١)

 .72( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك،  صـ 5)

                         ( ئذددددشج١ُ٘ ِكّدددددذ جألخددددشط : ع١حعدددددس جإلصدددددوـ ٚأغش٘ددددح ػٍدددددٝ جٌّٕددددٛ جاللطصدددددحدٞ فدددددٟ جٌصدددد١ٓ، ِشؾدددددغ عدددددحذك، 1)

 .   77 -76صـ 

َ،   2224( ِحوٗ ٌٚدٟ ؾ١دْٛ : جألػّدحي جٌطؿحس٠دس جٌصد١ٕ١س، ضشؾّدس فش٠دذز ٚجٔدغ فدٛ، دجس جٌٕؾدـش جٌصد١ٕ١س ػردش جٌمدحسجش، 2)

 . 155صـ  
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 يمٌتػمة ّمتٞمٜملاًم ًمالىمتّمت٤مد األضمٜمٌٞمت٦م االؾمتتثامرات أمهٞمت٦م ومت٢من األظمرى سم٤مًمدول وسم٤معم٘م٤مرٟم٦م

 اًمٗمتؽمة وظمالل ،م 8663 قم٤مم اًمّملم إمم ادمٝم٧م اعم٤ٌمذة اًمٕم٤معمٞم٦م االؾمتثامرات ُمـ %16 ومحقازم

 وسمٚمٖم٧م ،دوالر ُمٚمٞم٤مر 53128 ىمٞمٛمتٝم٤م ُم٤ٌمذة اؾمتثامرات اًمّملم شمًٚمٛم٧م م 8661 إمم 1438 ُمـ

 .(1) دوالر ُمٚمٞم٤مر 02 طمقازم م 8661 قم٤مم ذم األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات ىمٞمٛم٦م

 دوالر ُمٚمٞمت٤مر 18،81 سمٚمتغ ضمديتًدا ارشمٗم٤مقًمت٤م اخلت٤مرج ذم اعمٌت٤مذ اًمّمتٞمٜمل االؾمتثامر ؾمجؾ

 ُمتـ 1 ذم اًمتج٤مرة وزارة ذيمرت طمًٌام ،األومم ًمٚمٛمرة دوالر ُمٚمٞم٤مرات 16 اًمت   ُمتج٤موًزا أُمريٙمل

 م 8660 ؾمٌتٛمؼم
(2)

 ضمتذب ذم وسمريٓم٤مٟمٞم٤م اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد اًمث٤مًم٨م اعمريمز اًمّملم واطمتٚم٧م -

ذاعم٤ٌم األضمٜمٌل االؾمتثامر
(3)

 - 

 وُمٜمٓم٘مت٦م دوًمت٦م 148 ُمتـ األضم٤مٟمت٥م األقمتامل رضم٤مل اًمّملم ذم اؾمتثٛمر م 8660 قم٤مم هن٤مي٦م وذم

 اًمدوًمٞمت٦م اعم٤مًمٞمت٦م االحتت٤مدات أسمتدت وىمد - أًمًٗم٤م 003 ُمـ أيمثر األضمٜمٌل االؾمتثامر ُم١مؾم٤ًمت قمدد وسمٚمغ

 ؾمًت٦مُم١م 066 أىمتقى سمتلم وُمتـ - أيًْم٤م اًمّملم سم٠مؾمقاق اهتامًُم٤م ًمٚم٘م٤مرات اًمٕم٤مسمرة واًمنميم٤مت اًمٙمٌػمة

 اعمًتتتثٛمريـ شم٘متتدير ويمتت٤من - ًمالؾمتتتثامر اًمّمتتلم إمم ضمتت٤مءت ىمتتد ُم١مؾمًتت٦م 106 ،ًمٚم٘متت٤مرات قمتت٤مسمرة

 االؾمتتثامر سمٞمئت٦م ذات اًمتدول إطمتدى هتل اًمّمتلم أن اًمٕمت٤ممل ذم اعمٍمومٞم٦م األوؾم٤مط ذم واًمِمخّمٞم٤مت

األومْمؾ
(4)

 - 

 ذم اجلديتدة اعُمٌت٤مذة األضمٜمٌٞمت٦م ًمالؾمتتثامرات طم٘مٞم٘متل ُمًت٘مٌؾ أيمؼم اًمّملم شُمٕمتؼم وًمذًمؽ 

 اعمتحدة اًمقالي٤مت إمم شمدوم٘م٧م اًمتل اعُم٤ٌمذة األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات ُمـ األقمٔمؿ اجل٤مٟم٥م ألن ،ًمٕم٤مملا

 اٟمتدُم٤مج ظمتالل ُمتـ ومٕماًل  ىم٤مئٛم٦م ألصقل ذاء قمٛمٚمٞم٤مت قمـ قم٤ٌمرة يم٤مٟم٧م ،األوري الحت٤مدا ودول

 ضمديتدة تالؾمتثامرا إٟمِم٤مء قمٛمٚمٞم٤مت وًمٞم٧ًم ،اآلظمر اًمٌٕمض قمغم سمٕمْمٝم٤م اؾمتحقاذ أو اًمنميم٤مت

ًمٚمّملم سم٤مًمٜم٦ًٌم احل٤مل هق يمام
(5.)

 

                                                 
ٌردحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، ( 3) كدشخ ج ٔطٙدحء ٌج ِٕدز ج ١ٕس ضؿدٖح ئفش٠م١دح  صد١ خحسؾ١دس ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج  -72صـد صـد        قغٓ ئذشج

73. 

 .6َ، صـ  2226( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد أوطٛذش 4)

 .221( ٘ذٜ ١ِطى١ظ : ئٔؿحصجش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 5)

 .42( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

 .31، ِشؾغ عحذك،  صـ جٌفمش فٟ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ( أقّذ جٌغ١ذ جٌٕؿحس : 2)
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 شمراضمتتع سمتترهمؿ ،اخل٤مرضمٞمتت٦م اًمّمتتٞمٜمٞم٦م االؾمتتتثامرات شمقؾمتتٕم٧م األظمتتػمة اًمًتتٜمقات ظمتتالل 

 اعمٌت٤مذة اخل٤مرضمٞمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م االؾمتتثامرات طمجتؿ سمٚمتغ ،م8611 قم٤مم ذم - اًمٕم٤معمٞم٦م االؾمتثامرات

 دومؼشمت طمجؿ طمٞم٨ُم  ُمـ ؾمٜمقات- رتقمِم عمدة ُمتقاصٚم٦م زي٤مدة حم٘مً٘م٤م ،أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر 21،10

 ذم ٟمّمتػ ُمتـ أىمتؾ ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م ،اًمٕم٤معمل اإلمج٤مزم ُمـ  %1،1 سمٜم٦ًٌم اًمّملم ؾم٤ممه٧م ،االؾمتثامرات

 ُمـ %31،1 األضمٜمٌل اًمٜم٘مد ُمـ اًمّملم اطمتٞم٤مـمل طمجؿ سمٚمغ ،م8611 قم٤مم ذم - م8668 ؾمٜم٦م اعم٤مئ٦م

 سمٕمتد اًمثت٤مين اعمريمتز اًمّمتلم واطمتٚمت٧م -(1) م8668 قمت٤مم ذم %3،1 ُمتع ُم٘م٤مرٟمت٦م ،اًمٕم٤معمل اإلمج٤مزم

  -(8) اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر ضمذب ذم األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة تاًمقالي٤م

 1448 ) اًمٗمؽمة ظمالل اًمّملم ذم اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر شمدوم٘م٤مت شمٓمقر (8) رىمؿ ضمدول

 .دوالر ُمٚمٞمقن ( م 8662 ت
 للصين FDI  تدفقات السنة للصين FDI تدفقات السنة

1222َ 11156 2222َ 25322 

1223َ 27515 2221 َ 44241 

1224َ 33757 2222 َ 42325 

1225 َ 35542 2223 َ 47277 

1226 َ 42152 2224 َ 54236 

1227 َ 44237 2225 َ 117225 

1225 َ 43751 2226 َ 124252 

1222 َ 35753 2227 َ 162251 

2222 َ 35322 2225 َ 175145 

2221 َ 44241 2222 َ 131257 

2222 َ 42325 2212 َ 243723 
 : صادرامل

                                                 
 .3َ، صـ  2211ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ِح٠ٛ،  (3)

( أًِ ؾ١ًّ ػرذ جٌفطحـ عحٌُ : ضأغ١ش جالعطػّحس جألؾٕردٟ جٌّرحؽدش ػٍدٝ جٌّٕدٛ ِدٓ خدوي جٌخحسؾ١دحش ل دسجعدس ِمحسٔدس ذد١ٓ 4)

 . 141ِصش ٚجٌص١ٓ ٚجٌٕٙذ ل ِشؾغ عحذك،  صـ 
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 شمدوم٘م٤مت قمغم واٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م اًمٙمٚمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اعُم١مذات : إزمراهقم حمؿد إزمراهقم إهياب ,1

 ) اًمٗمؽمة ظمالل اًمّملم( – شمريمٞم٤م ) ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م ىمٞم٤مؾمٞم٦م دراؾم٦م ل ُمٍم ذم اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر

 -102 صت ؾم٤مسمؼ ُمرضمع ،( م 8662 – 1448

 ،اخل٤مرضمٞمت٤مت ظمتالل ُمتـ اًمٜمٛمق قمغم اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل ثامراالؾمت شم٠مصمػم : ؽمامل ايمػتاح فمبد مجقل أمل ,8

  - 113 صت  ،ؾم٤مسمؼ ُمرضمع

 ،دوالر ُمٚمٞمتقن 11101 سمتلم اًمّملم إمم اعُم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر شمدوم٘م٤مت شمراوطم٧م وم٘مد

 اقمتٌت٤مًرا قم٤مًمٞم٦م ىمٗمزة ؿمٝمدت صمؿ ،( م 8661 – 1448 ) ُمـ اًمٗمؽمة ظمالل دوالر ُمٚمٞمقن 01431

 إمم ًمتّمتتؾ اًمزيتت٤مدة ذم  واؾمتتتٛمرت ،دوالر ُمٚمٞمتتقن 112863 إمم ًمتّمتتؾ م 8660 قمتت٤مم ُمتتـ

 اًمّمتلم ُمترور إمم ذًمتؽ ذم  اًمًت٥ٌم ويرضمتع ،م 8616 قمت٤مم سمحٚمقل دوالر ُمٚمٞمقن 813263

 عمتدة اعمرطمٚمت٦م شمٚمؽ اؾمتٛمرت ،م8661 قم٤مم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتج٤مرة عمٜمٔمٛم٦م اٟمْمامُمٝم٤م سمٕمد اٟمت٘م٤مًمٞم٦م سمٛمرطمٚم٦م

 صتٜم٤مقم٦م الٟمت٘مت٤مل ضمٞمتدة فمرووًمت٤م ٧موظمٚم٘مت ،االؾمتثامر سمٞمئ٦م اًمّملم ظمالهل٤م طمًٜم٧م ؾمٜمقاٍت  صمالث

 واًم٘مٞمٛمت٦م واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل اعمحتتقى ذات اإلٟمت٤مضمٞمت٦م واًمّمتٜم٤مقم٤مت اخلت٤مرج ذم اخلدُم٤مت

 - إًمٞمٝم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمْم٤موم٦م

  : ايمبقئي ايمتؾوث -1

 قمت٤مم ُمٜمتذُ  أهنت٤م إال ،م 1430 قمت٤مم اًمٜمٗمٓمتل إٟمت٤مضمٝمت٤م ُمـ %80 طمقازم شمّمدر اًمّملم يم٤مٟم٧م

 وشمٓمتقر شمقؾمتع سم٥ًٌم ،يقُمًٞم٤م ٟمٗمط سمرُمٞمؾ أًمػ 166 حلقازم ُمًتقردة دوًم٦م إمم حتقًم٧م م 1446

 اهل٤مدي اعمحٞمط – آي٤ٌم ًمدول االىمتّم٤مدي اًمتٕم٤مون ُمٜمتدى ًمدراؾم٤مت وـمًٌ٘م٤م ،ومٞمٝم٤م اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٓم٤مع

 قمت٤مم ذم يقُمًٞمت٤م طٟمٗمت سمرُمٞمتؾ ُمٚمٞمقن صمالصم٦م إمم ؾمتّمؾ اًمٜمٗمط ُمـ اًمّملم اطمتٞم٤مضم٤مت وم٢من ،( آسمٞمؽ )

 ،م 8610 قمت٤مم يقُمًٞمت٤م ٟمٗمتط سمرُمٞمؾ ُماليلم ؾمٌٕم٦م يٕمدل ُم٤م اًمّملم دشمًتقر أن ويتقىمع - م 8616

 قم٤مم ُمـ اسمتداء قم٤مًُم٤م 81 عمدة شمٙمٗمل اعُم١ميمدة ًمٚمّملم اًمٜمٗمٓمٞم٦م االطمتٞم٤مضم٤مت أن قمغم اًمدراؾم٤مت وشمدل

  اًمٗمحؿ غمقم اًمٓم٤مىم٦م شمقومػم ُم٠ًمًم٦م ذم اًمّملم وشمٕمتٛمد هذا - م 8613 قم٤مم ذم واٟمتٝم٤مء م 1442
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 االطمتٞم٤مـمت٤مت ُمتـ %10 طمقازم ُمٜمف االطمتٞم٤مط ويٌٚمغ ،اًمٕم٤ممل ذم  ًمف ُمٜمت٩م أيمؼم وهل احلجري

 قمتغم ؾمتتٕمتٛمد اًمّمتلم أن يٕمٜمتل هتذا - قمت٤مم 366 عمدة اًمّملم االطمتٞم٤مـمل هذا ويٙمٗمل - اًمٕم٤معمٞم٦م

 ٟمًت٦ٌم ارشمٗمت٤مع إمم ؾمتٞم١مدي ذًمؽ أن إال ،اًمٓم٤مىم٦م ُمـ اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م شم٠مُملم جم٤مل ذم يمٌػم سمِمٙمؾ اًمٗمحؿ

 دوًمٞمت٦م وٖمقط وإمم اًمٌٞمئل اًمتٚمقث عمٙم٤مومح٦م إو٤مومٞم٦م ٟمٗم٘م٤مت إمم ؾمٞم١مدي اًمذي األُمر وهق اًمتٚمقث

 قمتغم اقمتامدهت٤م ًمقىمػ احلراري ًمالطمت٤ٌمس ( يمٞمقشمق ) اشمٗم٤مىمٞم٦م أقمْم٤مء ُمـ وظمّمقًص٤م ،اًمّملم إزاء

 ًمٚمٓم٤مىم٦م رئٞمز يمٛمّمدر احلجري اًمٗمحؿ
(1)

 - 

 أن يٛمٙمتـ ومتٞمام وأورسم٤م تحدةاعم اًمقالي٤مت ُمـ ًمٙمؾ اًمٌٞمئل اهل٤مضمس يتٛمثؾ ،آظمر صٕمٞمد وقمغم

 هم٤مز وشمقاضمد اًمٗمحؿ اطمؽماق ٟمتٞمج٦م احلراري االطمت٤ٌمس ُمٕمدالت ذم شمزايد ُمـ اًمّملم ومٞمف شمت٥ًٌم

 وارشمٗمت٤مع ،ُمٜم٤مظمٞمت٦م شمٖمتػمات إمم ُيت١مدي أن يٛمٙمـ ُم٤م وهق ،قم٤مًمٞم٦م سمٛمٕمدالت اًمٙمرسمقن أيمًٞمد صم٤مين

  - اًم٤ًمطمٚمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ سمٕمض همرق وسم٤مًمت٤مزم ،اعمحٞمٓم٤مت ذم اعمٞم٤مه ُمًتقى

 إٟمت٤مضمٝم٤م طمجؿ طمٞم٨ُم  ُمـ اًمث٤مًم٨م ًمٚمٛمقىمع اًمّملم ؿمٖمؾ ُمـ سم٤مًمرهمؿ أٟمف إمم اإلؿم٤مرة دمدر ٤موهٜم

 ٟمّمتٞم٥م عمٕمٞمت٤مر وومً٘م٤م شمؽماضمع اعمٙم٤مٟم٦م هذه أن إال ،طمرارًي٤م اطمت٤ٌمؾًم٤م شم٥ًٌم أن يٛمٙمـ اًمتل ًمٚمٖم٤مزات

 طمٞمت٨ُم  ،اًمٕمت٤ممل دول خمتٚمػ سملم واخلٛمًلم اًمقاطمد شمرشمٞمٌٝم٤م ي٠ميت سمحٞم٨ُم  اًمٖم٤مزات هذه ُمـ ومرد يمؾ

 سمٕمتض أن اًم٘متقل يٛمٙمتـ وقمٛمقًُم٤م - اًمّملم ذم اًمًٙم٤من ُمـ اهل٤مئؾ ًمٚمٕمدد يمٌػم طمد إمم ؽذًم يرضمع

 االىمتّمت٤مدي سم٤مًمت٘مدم اًمتْمحٞم٦م ىمٌقهل٤م قمدم اًمّملم إقمالن ٟمتٞمج٦م ختقومٝم٤م قمـ شمٕمرب اًمٖمرسمٞم٦م اًمدول

 اًمتٚمقث طمدة ختٗمٞمض قمغم اًمٖمرسمٞم٦م اًمدول ُمـ قمدد حترص طملم ذم هذا ،اًمٌٞمئ٦م قمغم احلٗم٤مظ ًمّم٤مًمح

 احلراري االطمت٤ٌمس ٤ٌمبأؾم دمٜم٥م وحم٤موًم٦م
(2)

-   

                                                 
 .   142 – 145شؾغ عحذك، صـ صـ ( فٛصٞ قغٓ قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس، 1ِ)

(،  2222 – 2221( عٙشز لحعُ ِكّذ قغ١ٓ : جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ ٚضأغ١شٖ ػٍٝ ج١ٌّٕٙس جألِش٠ى١س فدٟ جٌؾدـشق جألٚعدظ ) 1)

 .   52ِشؾغ عحذك، صـ 



77 

  

 
 
 

 هبت٤م اعمًتٛمقح اًمٜمًت٦ٌم أوتٕم٤مٍف  سمٕمنمتة أقمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ سمٕمض ذم اًمتٚمقث ٟم٦ًٌم وم٢من ًمذًمؽ

 اًمؼمازيتؾ ذم اًمتٚمتقث ٟمًت٦ٌم ُمتـ أقمتغم اًمّمتلم ذم اًمتٚمتقث ٟم٦ًٌم أن ُمتخّمّم٦م شم٘م٤مرير وشُم١ميمد دوًمٞم٤ًم،

 %20سمحقازم
(1)

- 

 زمسووبب ايمصوـافمات زمعووض دم ظُمػور ا وايمعور  صووادرا ا فموعم اظمػوور  االفموتامد مشوؽؾة -2

  : ايمزائدة االؽمتثامرات

 يِمٝمد األظمػمة اًمًٜمقات ذم اىمتّم٤مدي٦م ُُمٕمجزة حت٘مؼ أن اًمّملم اؾمتٓم٤مقم٧م ذًمؽ ُمـ وسم٤مًمرهمؿ

 االىمتّمت٤مد أداء ًم٘مٞم٤مس االىمتّم٤مدي٦م اعم١مذات قمغم اٟمٕمٙم٧ًم وظمّمقصٞمتٝم٤م سمراقمتٝم٤م قمغم يمٚمف اًمٕم٤ممل

 ل اًمٞمقان ل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٛمٚم٦م ىمٞمٛم٦م ًمرومع اًمّملم قمغم ُُم١مظمًرا اًمدوًمٞم٦م اًمْمٖمقط شمزايدت يمام ،اًمّمٞمٜمل

 شمزايتد ُمتع يسمت٤مًمتقاز اًمدوًمٞم٦م اًمٕمٛمالت ؾمٚم٦م أُم٤مم اًمدوالر سف ؾمٕمر شمراضمع وقء ذم وظم٤مص٦م

 اًمّمتلم ُمتع ًمٚمتدول اًمتجت٤مري اًمٕمجز طمجؿ شمٗم٤مىمؿ إمم أوم٣م ُم٤م وهق  اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّم٤مدرات طمجؿ

اعمتحدة اًمقالي٤مُت  وسمخ٤مص٦م
(2)

- 

 

  : اإلكامئي ايمتػاوت -3

 دظمتتقل وشمٞمًتتػم اضمتتتذاب ؿمتت٠مهن٤م ُمتتـ اًمتتتل م 1424 قمتت٤مم اًم٘متتقاٟملم إصتتدار أدى وم٘متتد

 األضمٜمٌٞمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعمختٚمٓمت٦م اًمنمتيم٤مت ُمتـ جمٛمققم٦م إٟمِم٤مء إمم اًمّملم ذم األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات

ًمٚمّملم اجلٜمقي اًم٤ًمطمؾ قمغم سم٤مألؾم٤مس شم٘مع اىمتّم٤مدي٦م ُمٜم٤مـمؼ أرسمع ذم وذًمؽ
(3)

-  

 صمتالث أٟمِمت٠مت طمٞمت٨ُم  ،م 1424 قم٤مم طمرة ي٦ماىمتّم٤مد ُمٜم٤مـمؼ أرسمع سم٢مىم٤مُم٦م اًمّملم سمدأت وم٘مد

  طمٚم٘م٦م متثؾ اًمتل ( ىمقاٟمٖمدوٟمغ) ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم ( وؿم٤مٟمق وشمِمٝم٤مى ٜمتتشؿم ) اًمتقازم قمغم وهل ُمٜمٝم٤م

                                                 
(2) John Andrews: The Asian Challenge Looking Beyond 2222 ,Hang kong Longman Group 

1221 .p. 156.  

ٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك،  صـ صـ  (3) كشخ ج ٙحء ٌج ٔط ِٕز ج ١س ضؿٖح ئفش٠م١ح  ص١ٕ خحسؾ١س ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج  .77 -76قغٓ ئذشج

 . 147( ٘ذٜ ١ِطى١ظ : ئٔؿحصجش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 ( )ؿمتٞم٤مُمـ ُمديٜمت٦م ذم ومٙم٤مٟمت٧م اًمراسمٕمت٦م اعمٜمٓم٘مت٦م أُمت٤م ،يمقٟمتغ وهقٟمغ اًمّمٞمٜمل اًمؼم سملم وصؾ

 لاًمّمٞمٜم اًمؼم قمغم شم٤ميقان ضمزيرة ُم٘م٤مسمؾ شم٘مع اًمتل ( ومقضمٞم٤من ) سمٛم٘م٤مـمٕم٦م
)1(

- 

 م 1431قمت٤مم ذم  اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمًتٚمٓم٤مت اخت٤مذ إمم األرسمع االىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ ٟمج٤مح أدى وىمد 

 ) وهتل ؾمتٞم٤مدهت٤م وتٛمـ وُمٗمتقطمت٦م طمرة اىمتّم٤مدي٦م ُمٜم٤مـمؼ إلىم٤مُم٦م ؾم٤مطمٚمٞم٦م ُمديٜم٦م (11ًمت) اًمًامح

 وومقٟمتِمق ووٟمتِمق وٟمٞمٜمٖمق وؿم٤مٟمٖمٝم٤مى وًمٞم٤مٟمٞمقٟم٘م٤مٟمغ وشمِمٞمٜمٖمدوا وي٤مٟمت٤مى وشمٞم٤مٟمجلم وشمِمٞمٜمٝمق داًمٞم٤من

 اعمِمت٤مريع سمٜمت٤مء قمتغم اعمقاوم٘مت٦م اعمتدن هذه ًمًٚمٓم٤مت وأقمٓم٧م ،( وسمٞمٝم٤مي ٟمجٞم٤مٟمغ وشمِم٤م ٟمٖمتِمقوىمقا

 سمتٜمٗمس اعمتدن هذه ومتتٕم٧م ،دوالر ُمٚمٞمقن مخ٦ًم طمدود ذم األضمٜمٌل االؾمتثامر اعمتْمٛمٜم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

 االىمتّم٤مدي األداء شمٖمػم ذًمؽ وسمٗمٕمؾ ،األرسمع احلرة االىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ هب٤م شمتٛمتع اًمتل االُمتٞم٤مزات

 ُمتـ أقمتغم اًمّمتٜم٤مقمل ًمٚمٜمت٤مشم٩م ٟمٛمق ُمٕمدالت ُمٜمٝم٤م (3ؾمجٚم٧م) طمٞم٨ُم  ،(11) ًمت اًم٤ًمطمٚمٞم٦م دنًمٚمٛم

 اعمحكم اعمتقؾمط
)2(

  قمت٤مم ذم طمترة ُمٜمٓم٘مت٦م 13 ٟمحتق قمتدده٤م سمٚمتغ طمتتك اًمتزايتد ذم أظمتذت صمتؿ -

م8663
(3)

- 

 وضمت٤مءت لشمٞمت٤مضململ ُمٜمٓم٘مت٦م ذم الؾمٞمام االؾمتثامرات ـُم يمٌػًما ىمدًرا دمذب أن وم٤مؾمتٓم٤مقم٧م 

 ُمتـ وضمت٤مءت ،وضمٜمقسًمت٤م ؿمتامالً  ،وهمرسًمت٤م ذىًمت٤م اًمٕمت٤ممل دول ُمـ قمدد ُمـ ّملماًم إمم االؾمتثامرات

 وشم٤ميالٟمتد واًمٞم٤مسمت٤من ،وشمت٤ميقان وأعم٤مٟمٞمت٤م وومرٟمًت٤م وسمريٓم٤مٟمٞمت٤م ويمٜمتدا األُمريٙمٞمت٦م اعمتحتدة اًمقالي٤مت

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م األصتقل ذوي الؾمٞمام ،األضم٤مٟم٥م   اعمًتثٛمريـ ضمذب ذم اًمّملم وٟمجح٧م ،وؾمٜمٖم٤مومقرة
(4)

-  

                                                 
(2)Wanda Tseng and Markus Rodlouer, ، ، China Competing in the Global Economy ، ،, 

2223 , International Monetary fund . p. 52 .    

(3) Kusago .T , Zafiris .Zannatos, Export  Processing Zonse : Are view Update Discussin 

Paper No (2522) , The World Bank . Jan 2222 . 

 .   74َ، صـ  1224شز، ( خ١شٞ ػض٠ض : ل جالٔفطحـ ٚجٌطكذ٠ع فٟ جٌص١ٓ جٌؿذ٠ذز ل، ذذْٚ ٔحؽش، جٌمح4٘)

جٌّضج٠دح جٌػمحف١دس، عٍغدٍس أعحعد١حش جٌصد١ٓ، دجس  –جلطصدحد جٌّٕدحطك  –( ضؾٕغ ذ١ٕغ : ؾمشجف١س جٌص١ٓ : جٌظدشٚف جٌطر١ؼ١دس 1)

 .   151َ، صـ 1222جٌٕؾش جٌص١ٕ١س ػرش جٌمحسجش، 
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 االٟمٗمتت٤مح شم٘مٌتؾ قمتغم رىمٞم٦متاًمِمت اًمًت٤مطمٚمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ هذه ىمدرة ّمٞمٜمٞم٦ماًم اًم٘مٞم٤مدة ًمرؤي٦م وذًمؽ

 ؾمٞم٤مؾمت٤مت ًمتح٘مٞمتؼ اعمٜمت٤مـمؼ هلتذه اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞمت٤مدة اظمتٞم٤مر يم٤من اعمٜمٓمٚمؼ هذا ُمـ وًمٕمٚمف واًمتٖمٞمػم،

 صمٌت٧م ُمت٤م هقمت٤من أٟمف يٌدو - ومِمٚمٝم٤م طم٤مًم٦م ذم اًمًٚمٌٞم٦م آصم٤مره٤م ُمـ ًمٚمحد وذًمؽ - اجلديدة اإلصالح

 إمم اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمت٦م دومتع سمتام اعمتراىمٌلم ُمتـ اًمٕمديد أٟمٔم٤مر اضمتذسم٧م اًمتل اًمتج٤مرب هذه ٟمج٤مح

 ؾمٚمٌٞم٤مهت٤م دم٤موز وحُم٤موًم٦م شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م
(1)

 ىمترار اختت٤مذ إمم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞمت٤مدة دومتع اًمتذي األُمتر وهتق -

 ويٛمٙمتـ - لهمرسًمت٤م هسم٤مالدمت٤مل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمح٤موم٦م أؾمٛمتف ُم٤م وهق اًمٖمرسمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ سمتٜمٛمٞم٦م اؾمؽماشمٞمجل

 شمٚمتؽ ذم واالضمتامقمل اًمًٞم٤مد االؾمت٘مرار قمغم احلٗم٤مظ ذم اًمّملم ٦مرهمٌ وقء ذم اًم٘مرار هذا شمٗمًػم

 شمٓمقيُرهت٤م شمتؿ اًمتتل اًمنمتىمٞم٦م سم٤معم٘م٤مـمٕم٤مت ًمتٚمحؼ االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق قمٛمٚمٞم٦م ذم ودجمٝم٤م اعم٘م٤مـمٕم٤مت

 سم٤مًمٗمٕمؾ
(2)

 - 

 شمٌت٤ميـ قمٜمٝمت٤م ٟمجتؿ طمٞمت٨ُم  - اإلٟمامئتل سم٤مًمتٕم٤مون شمًٛمٞمتف يٛمٙمـ ُم٤م اًمتجرسم٦م هذه ًمٜم٤م وشمٙمِمػ 

 اعمٜمت٤مـمؼ شمِمتٖمؾ طمٞم٨ُم  واًمداظمٚمٞم٦م اًم٤ًمطمٚمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ ُمـ ًمٙمؾ اًمٗمردي ؾسم٤مًمدظم يتٕمٚمؼ ومٞمام ُمٚمُحقظ

 ُمتـ قمتدد أيمتؼم شمْمتؿ اًمتتل اًمريٗمٞمت٦م اًمداظمٚمٞمت٦م اعمٜمت٤مـمؼ طمًت٤مب قمغم اًمّمدارة ُمقىمع اًم٤ًمطمٚمٞم٦م

 ذم أوتٕم٤مف مخًت٦م لؿمتٜمٖمٝم٤ميل ذم اًمدظمؾ ُمًتقى يٛمثؾ سمحٞم٨ُم  ،أؾمٚمٗمٜم٤م ُم٤م ٟمحق قمغم ،اًمّمٞمٜمٞملم

 اًمِمت٠من هتذا ذم شم٤ٌميٜمًت٤م سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام شمِمٝمد ذاهت٤م ًم٤ًمطمٚمٞم٦ما اعمٜم٤مـمؼ إن سمؾ ،اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم لؾمِمقاقل

 اهلجترة فمت٤مهرة شمٜم٤مُمل اًمتٗم٤موت هذا قمـ ٟمت٩م وىمد أظمرى إمم ُمديٜم٦م ُمـ اًمٜمٛمق ٟم٦ًٌم شمتٗم٤موت طمٞم٨م

 ذم يرهمت٥م ُمتزارع يمتؾ قمتغم يمٌتػمة همراُم٦م ومرض إمم احلٙمقُم٦م ىم٤مد ُم٤م وهق ،اعمديٜم٦م إمم اًمريػ ُمـ

 طمتقازم متتتع إمم اإلطمّمت٤مئٞم٤مت شُمِمػم طمٞم٨ُم  - هرةاًمٔم٤م هذه ُمـ ًمٚمحد حم٤موًم٦م ذم سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م اًمٕمٛمؾ

 ُمتـ أيمثتر ُيقضمتد هتذا ُم٘م٤مسمؾ ذم ،دوالر أًمػ ُي٘م٤مرب ومردي دظمؾ سمٛمًتقى صٞمٜمل ُمٚمٞمقن 866

 - اًمًٜم٦م ذم دوالر 132 إمم إال دظمٚمٝمؿ يّمؾ ال صٞمٜمل ُمٚمٞمقن 466

                                                 
َ  2222 – 2221جألٚعدظ )  ( عٙشز لحعُ ِكّذ قغ١ٓ : جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ ٚضأغ١شٖ ػٍدٝ ج١ٌّٕٙدس جألِش٠ى١دس فدٟ جٌؾدـشق2)

 .   52(، ِشؾغ عحذك، صـ 

 .   77َ، صـ  2224( ٠حعش ػٍٝ ٘حؽُ : ِغطمرً جٌص١ٓ فٟ جٌٕظحَ جٌذٌٟٚ جٌؿذ٠ذ، دجس جٌّؼحسف، جٌمح٘شز، 3)
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 وزيتر سح طمٞمت٨ُم  اًمٌٓم٤مًمت٦م عمِمتٙمٚم٦م ذاشمف اًمقىم٧م ذم اًمّملم شمٕمرض إمم اإلؿم٤مرة دمدر وهٜم٤م

 وهق ،صٞمٜمل ُمٚمٞمقن 81 إمم اًمٕم٤مـمٚملم قمدد وصقل قمـ م 8661 ُم٤مرس ُمـ 4 ذم اًمّمٞمٜمل ٛمؾاًمٕم

 هل٤م طمٚمقل إجي٤مد يًتقضم٥م سمام اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م إزقم٤مج ُمّمدر اقمتؼمه ُم٤م
(1)

-  

 إمم اعم١مؾمًت٤مت هتذه شمٕمروت٧م وىمتد ،اًمّملم ذم ( قم٤مم ىمٓم٤مع ) ُم١مؾم٦ًم أًمػ (113) هٜم٤مك

 اعم٤مزم واًمدقمؿ اإلصالح سمراُم٩م ورهمؿ ،األقمامل جم٤مل ذم اعُمتٙمررة ظم٤ًمئره٤م سم٥ًٌم تقاصؾاعم اًمٜم٘مد

 هٞمٙمٚمٞم٦م إقم٤مدة إمم أدى اًمذي األُمر ،اعم١مؾم٤ًمت هلذه شم٘مدُمٝم٤م اعُمتٕم٤مىم٦ٌم اًمّملم طمٙمقُم٤مت يم٤مٟم٧م اًمتل

 قمت٤مم ( اهلٞمٙمٚمت٦م إقمت٤مدة ) ضمراء ُمـ وفمٞمٗمتف قم٤مُمؾ ُماليلم قمنمة ُمـ أيمثر ووم٘مدان اعم١مؾم٤ًمت شمٚمؽ

 اعم١مؾمًت٤مت وسمٞمتع اعم١مؾم٤ًمت دُم٩م ـمريؼ قمـ اعمِمٙمٚم٦م هذه حلؾ اًمٞمقم اًمّملم وشمٕمٛمؾ - م 1441

 رؤوس ًمرومتع ؾمتٜمدات إصتدار طمتؼ ُمٜمٝمت٤م اًمٙمؼمى اعم١مؾم٤ًمت وُمٜمح ،اًمٕمٚمٜمل اعمزاد ذم اخل٤مهة

 اًمٙمؼمى اًمٕم٤مُم٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمع ُمروٟم٦م أيمثر ؾمٞم٤مؾم٦م واٟمتٝم٤مج ،أُمقاهل٤م
(2)

- 

 ذم اًمٗمًت٤مد قمتغم يمٌتػمة محٚمت٦م م 8668 وطمتك 1440 ُمـ اًمٗمؽمة لظمال احل٤ميمؿ احلزب ؿمـ

 أو اًمًتٞم٤مد أو  احلتزي ُمٜمّمتٌف يمت٤من أيت٤م ُمًتئقل أي حم٤ميمٛمت٦م اًمٗمؽمة هذه وؿمٝمدت سمؾ اًمدوًم٦م،

 ُمتـ ًداقمتد ـم٤مًم٧م احلٙمقُمل، اًمٗم٤ًمد عمح٤مرسم٦م ىمقُمٞم٦م محٚم٦م ًْم٤مأي اًمٗمؽمة شمٚمؽ ؿمٝمدت يمام اًمتٜمٗمٞمذي-

 اًمدوًمت٦م، رضم٤مل يم٤ٌمر ُمـ يمٌػم قمدد إىم٤مًم٦م قمـ احلٛمٚم٦م ذهه أؾمٗمرت وم٘مد اعمًتقى- رومٞمٕمل اعمًئقًملم

  .يمٌػم أُمٜمل وُمًئقل األىم٤مًمٞمؿ ذم اًمٕمٛمد وسمٕمض اعمح٤مومٔملم ٟمقاب ُمـ وقمدد اًمٕمدل وزير ُمٜمٝمؿ

                                                 
(،  2222 – 2221( عٙشز لحعُ ِكّذ قغ١ٓ : جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ ٚضأغ١شٖ ػٍٝ ج١ٌّٕٙدس جألِش٠ى١دس فدٟ جٌؾدشق جألٚعدظ ) 1)

 .    51 – 52ذك، صـ صـ ِشؾغ عح

َ (، ِشودض جإلِدحسجش ٌٍذسجعدحش  2212 – ١ٌٚ1275ذ ع١ٍُ ػرذ جٌكٟ : جٌّىحٔس جٌّغطمر١ٍس ٌٍص١ٓ فٟ جٌٕظدحَ جٌدذٌٟٚ ) ( 2)

 . 21َ، صـ  2222ٚجٌٕؾش، جٌطرؼس جألٌٚٝ، 
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 ماًم٘مٞمت٤م اًمٕمًتٙمري٦م ١مؾمًت٤متواعمُ  احلٙمقُمٞمت٦م اإلدارة رضمت٤مل يم٤ٌمر قمغم احلٛمٚم٦م شمٚمؽ ُم٧مرَ وطم

 ظمت٤مرج ُمـ ومج٤مقم٤مت ًم٘مقى وؾمٛمح٧م ،اعمٜمّم٥م اؾمتٖمالل ـمريؼ قمـ اًمؽمسمح عمٜمع دم٤مري٦م، سم٠مٟمِمٓم٦م

 وىمتػ ذم اًمدوًمت٦م ٟمجح٧م وم٘مد وسمذًمؽ - (1) آلظمر وىم٧م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م قمـ سم٤مًمتٕمٌػم احل٤ميمؿ احلزب

 أهتؿ أطمتد ٕمتديُ  ُم٤م وهق اًمّملم، ذم اًمٌػموىمراـمٞم٦م ورضم٤مل األقمامل رضم٤مل سملم ومٞمام اعمّم٤مًمح شمزاوج

 .اًمٗم٤ًمد ٦محم٤مرسم ذم اًمّملم ٟمج٤مزاتإ

 ُمتـ ًْمت٤مأي اًم دقم الىم٧م يمام سمٜمٗمًف، احلٛمٚم٦م هذه ل ٛملمزي ضمٞم٤مٟم٩مل اًمّمٞمٜمل اًمرئٞمس ؾم٤مٟمد وىمد

 اًم٘متقل ويٛمٙمـ .قمٛمٚمف ـمٌٞمٕم٦م وحتًلم احلزي اًمٌٜم٤مء شمٓمقير ؾمٞم٤مؾم٦م إـم٤مر ذم وذًمؽ اًمقزراء، رئٞمس

 اًمت٘متدم ذم ايمثػمً  أؾمٝمؿ اًمذي األُمر وهق ٟمٔمٞمٗم٦م، طمٙمقُم٦م سمٜم٤مء ذم همروٝم٤م طم٘م٘م٧م اًمًٞم٤مؾم٦م هذه إن

 .اًمّملم طم٘م٘متف اًمذي اًمٙمٌػم

 م1444 وطمتتك 1440 ُمتـ ؾمتٜمقات مختس ُمتدى قمتغم اًمّمتٞمٜمٞم٦م ىم٤مسم٦ماًمر وزارة وطم٘م٘م٧م

 اىمتّمت٤مدي٦م، طم٤مًمت٦م أًمتػ 36 ُمتـ أيمثر ُمع شمٕم٤مُمٚم٧م ٨ُم طمٞم اًمٗم٤ًمد، حم٤مرسم٦م جم٤مل ذم يمٌػمة إٟمج٤مزات

 اًمدوًم٦م شمٕمرض إمم أدى ُم٤م وهق طم٤مًم٦م- أًمػ 26 ٟمحق قمغم وإداري٦م شم٠مديٌٞم٦م قم٘مقسم٤مت سمٗمرض وىم٤مُم٧م

 واًمٕم٘م٤مب اًمثقاب ُمٌدأ شمٓمٌٞمؼ ويتؿ (دوالر رُمٚمٞم٤م 3-1) يقان ٚمٞمقنُم 0-33 سمٜمحق ىمدرت خل٤ًمرة

 سمتتٝمؿ احلٙمقُمٞملم اعمًئقًملم سمٕمض ٦مُ حم٤ميمٛم مت٧م وم٘مد اًمّمٞمٜمل، اعمجتٛمع داظمؾ وومقري ضم٤مد سمِمٙمؾ

 متتٜمح طمتلم احلت٤مالت-ذم سمٕمتض ذم واإلقمتدام سم٤مًمًجـ أطمٙم٤مم قمغم وطمّمٚمقا ؿمقة،رِ واًم اًمٗم٤ًمد

 احلٙمقُمت٦م ٓمتطظُم  شمٜمٗمٞمتذ ذم ُمرشمٗمٕمت٦م ُمٕمتدالت حي٘م٘متقن اًمتذيـ األيمٗمت٤مء شمّمتٕمٞمد ويتؿ احلقاومز،

وأهداومٝم٤م-
 (2)

 اًم٘مٞمت٤مم ٟمٗمًتف ًمتف شمًقل ُمـ يمؾ أُم٤مم ًي٤مىمق قًم٤مراد ؿمٙمٚم٧م اعمح٤ميمامت هذه وم٢من وسم٤مًمٓمٌع

ُم٘متؾ ذم اًمٗم٤ًمد رضب سمذًمؽ ومٞمتؿ وم٤ًمد، سم٠مقمامل
(3)

- 

                                                 
شفددس ِكّددذ، ١ِطىدد١ظ ٚخذ٠ؿددس ػ ئذددشج١ُ٘ ػشفددحش : جٌصدد١ٓ ٚقددٛجؾض جٌصددؼٛد. فددٟ جٌصددؼٛد جٌصدد١ٕٟ، ضكش٠ددش: ٘ددذٜ (1)

 .176صـ  ،2226جٌمح٘شز، ِشوض جٌذسجعحش ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌمح٘شز، 

 .75 - ٠74حعش ػٍٟ ٘حؽُ: ِغطمرً جٌص١ٓ فٟ جٌٕظحَ جٌذٌٟٚ جٌؿذ٠ذ، ِشؾغ عحذك،  صـ  (2)

 .    33َ، صـ  2212( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 1)
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 اًمّمتٞمٜمل دظمتؾ يًتٜمزف يمٌػم ٟمحق قمغم اًمّملم ذم احلٙمقُم٦م ُمقفمٗمل سملم اًمٗم٤ًمد شمٗمِمك وىمد

 ُمـ 42186 اًمِمٞمققمل احلزب قم٤مىم٥م وم٘مد ،اًمدوًم٦م ٟمٓم٤مق قمغم ٤مماالٟم٘مً طم٤مًم٦م ُمـ ويٕمزز ،اًمٕم٤مدي

 اإلطمّمت٤مء قمـ األول اعمًئقل ُمثؾ: ) يم٤ٌمر ُمًئقًمقن ُمٜمٝمؿ م 8661 قم٤مم اًمٗم٤ًمد سمتٝمٛم٦م أقمْم٤مؤه

 وٟمٗمتقذ سم٘متقة يتٛمتٕمتقن اعمحٚمٞمتقن اعمًتئقًمقن والزال ،( ؿمٜمٖمٝم٤مي   ذم احلزب ورئٞمس اًمٌالد ذم

 طمٙمقُمت٦م وضمتقد ُمتـ ؿسمت٤مًمرهم قمٚمٞمٝمؿ ًمًٞمٓمرةوا ُمراىمٌتٝمؿ يّمٕم٥م سمحٞم٨ُم  يمثػمون وهؿ يمٌػميـ،

 ُمـ اٟمحراوًم٤م متثؾ أظمرى طم٤مالت ذم وًمٙمٜمٝم٤م سمًٞمًٓم٤م وم٤ًمًدا أطمٞم٤مًٟم٤م اًم٘مْمٞم٦م شمٙمقن وىمد - واطمد حلزب

 اًمنمقمٞم٦م اعمحٚمٞم٦م اعمتٓمٚم٤ٌمت قمـ اعمًئقًملم
(1)

- 

 األوًمٞمت٦م ظُمٓمتتف قمتـ ل شم٤مو ضملم هق ل اًمرئٞمس أقمٚمـ ُمٜمذُ  ،اًمٗم٤ًمد ُمٙم٤مومح٦م ذم اًمّملم هتدأ مل

 اًمِمتٕم٥م ًمٜمتقاب اًمتقـمٜمل اعمجٚمتس أُم٤مم ،ًمٚمدوًم٦م اإلداري اجلٝم٤مز ذم ظم٤مص٦م اًمٗم٤ًمد قمغم ًمٚم٘مْم٤مء

٤ًٌم ،م 8662 ؾمٜم٦م ذم اًمّمٞمٜمل  اعمًتئقًملم وومْمتح سمتؾ ،قمٚمٞمف اًمتًؽم وقمدم ُمٙم٤مومحتف اًمِمٕم٥م ُمٓم٤مًم

 ُمـ طمذر ،م 8618 يقًمٞمق ذم        لشم٤مو ضملم هقل اًمرئٞمس أًم٘م٤مه ه٤مم ظمٓم٤مب ورم - يامرؾمقٟمف اًمذيـ

 ُمـ أصٌح ل : وىم٤مل ،اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب شمقاضمف اًمتل اعمتٜم٤مُمٞم٦م ألظمٓم٤مرا أطمد هق اًمٗم٤ًمد أن

 وذم - ل أقمْم٤مئف قمغم ص٤مرًُم٤م ٟمٔم٤مًُم٤م يٗمرض وأن ٟمٗمًف سمْمٌط احلزب ي٘مقم أن واًمٕم٤مضمؾ ضمًدا اعمٝمؿ

 اًمتتل اجلٝمتقد يم٠مطمتد يمٚمتؾ دون اًمٗم٤ًمد ُمٙم٤مومح٦م قمـ جمدًدا ل شم٤مو ضملم هق ل حتدث آظمر ظمٓم٤مب

 احلزب سمٜم٤مء شمٕمزيز أضمؾ ُمـ شمًتٛمر أن السمد
(2.)

 

 األظمتػمة اًمًتٜمقات ظمتالل واإلصتالح ًمٚمتٜمٛمٞمت٦م اًمدوًمت٦م جلٜم٦م أصدرت ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 ذيمتل ُمع اًمتح٘مٞمؼ سمدء ،م 8611 ،ٟمقومٛمؼم ُمـ اًمت٤مؾمع ومٗمل ،االطمتٙم٤مر    ُمٙم٤مومح٦م ود همراُم٤مت

 خلدُم٤مت اًمًقق ذم ُمزقمقُم٦م اطمتٙم٤مري٦م مم٤مرؾم٤مت طمقل ،ل شمٞمٚمٞمٙمقم شمِم٤ميٜم٤م لو ليقٟمٞمٙمقم شمِم٤ميٜم٤م ل

   أٟمِمٓم٦م سم٥ًٌم ؿم٤مٟمدوٟمغ ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم أدوي٦م ذيمتل شمٖمريؿ ،م 8618 ٟمقومٛمؼم وذم - اًمٕمريض ٓم٤مقاًمٜم

                                                 
دح ل، ضشؾّدس : ؽدٛلٟ ؾدوي، عٍغدٍس ػدحٌُ ( سٚذ١ٓ ١ِش٠ذ٠ع، ل جٌف١ً ٚجٌط١ٕٓ ؛ صؼٛد جٌٕٙذ ٚجٌص١ٓ 2) ٚدالٌس رٌه ٌٕح ؾ١ّؼا

 .   233صـ                   َ،   2222(، جٌّؿٍظ جٌٛطٕٟ ٌٍػمحفس ٚجٌفْٕٛ ٚج٢دجخ، جٌى٠ٛص، ٠ٕح٠ش  352جٌّؼشفس ) 

 .    33َ، صـ  2212( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 3)
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 ذيمت٤مت 1 قمتغم يقان ُمٚمٞمقن 303 همراُم٤مت ومرض ،م 8613 يٜم٤مير ُمـ 1 ورم - اطمتٙم٤مري٦م

 ذم ىم٤مٟمقٟمٞمت٦م همتػم سمت٢مضمراءات ًم٘مٞم٤مُمٝمت٤م ،ضمتل وإل ؾم٤مُمًتقٟم٩م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ LCD ًمِم٤مؿم٤مت ُمّمٜمٕم٦م

 ُمتـ ذيمتتلم قمتغم يتقان ُمٚمٞمتقن 114 همراُم٤مت ومرض ،م 8613 ومؼماير وذم - األؾمٕم٤مر ُمٕم٤مجل٦م

  .(1) األؾمٕم٤مر شمثٌٞم٧م سم٥ًٌم ،لوًمٞم٤مٟمٖمٞمفلو لُمقشم٤ميل : مه٤م اخلٛمقر شمّمٜمٞمع ذيم٤مت

 ( م 201 و 1998 ) ايمػؼمة طمالل يمؾصكم ايمػساد مدرىمات (ممرش3) رومم صمدول

 المؤشر قيمة الترتيب بالتقرير الدول عدد العام
 3.5 52 85 م1888
 3.4 58 88 م1888
 3.1 63 82 م2222
 3.5 ,5 81 م2221
 3.5 58 122 م2222
 3.4 66 133 م2223
 3.4 1, 146 م2224
 3.2 8, 158 م2225
 3.3 2, 163 م2226
 3.5 2, 182 م,222
 3.6 2, 182 م2228
 3.6 8, 182 م2228
 3.5 8, 1,8 م2212

 اإلٟمت٤مضمٞمت٦م سمتلم اًمتتقازن ًمتح٘مٞمتؼ عمتقىمٕمت٦ما االىمتّمت٤مدي٦م اآلصمت٤مر : أمحد اًمًٞمد قمكم أؾم٤مُم٦م : اظمصدر 

 ،ؿمتٛمس قمتلم ضم٤مُمٕم٦م ،اًمتج٤مرة يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقرة همػم ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ،( ُم٘م٤مرٟم٦م )دراؾم٦م االضمتامقمٞم٦م واحلامي٦م

  -138 صت ،م  8611

 ،ُمٚمُحقفًمت٤م حتًتٜم٤ًم يِمتٝمد مل ًمٚمّمتلم اًمٗم٤ًمد ُمدريم٤مت ُم١مذ أن اًم٤ًمسمؼ اجلدول ُمـ يتْمح

  - 3،1و 3،1 سملم ُم٤م م 8616 إمم 1443 اًمٗمؽمة ظمالل ىمٞمٛمتف شمراوطم٧م ٨ُم طمٞم

 احلٌقب إٟمت٤مج ٟم٘مص إمم أدى مم٤م ،ًمٚمٛمديٜم٦م اًمريػ ذم اًمزراقمٞم٦م األرض اًمٗمالطملم سمٕمض هجرة ,1

 األُمتر ،احلٌتقب ُمتـ ـمـ ُمٚمٞمقن 8،43 سمٛم٘مدار م 1441 قم٤مم االؾمتػماد إمم اًمّملم وادم٤مه

 ُم٤م يٗمن ذًمؽ وًمٕمؾ ،اًمٗم٘مػمة سم٤مًمدول رتيْم سمِمٙمؾ احلٌقب أؾمٕم٤مر ارشمٗم٤مع إمم ؾمٞم١مدي اًمذي

 ًمزراقمتٝم٤م زراقمٞم٦م أرض الؾمتئج٤مر اًمؼمازيؾ قمغم اًمّملم قمرض قمـ ذيمر
(2)

- 

                                                 
  .   26َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ئذش٠ً 1)

  35َ، صـ  1227، ئذش٠ً 125ؾؼفش وشجس أقّذ : جٌص١ٓ ذؼذ د٠ٕؽ ؽ١حٚذ١ٕؽ، جٌغ١حعس جٌذ١ٌٚس، ػذد  (1)
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 ُمتع ُمًتٚمح قمًتٙمري ٟمتزاع إمم سم٤مًمّمتلم شمدومع وم٘مد ،اعمِمٙمالت أهؿ ُمـ وهل شم٤ميقان قمقدة ,2

 شمتدومع ىمتد أو ،األم ُمقـمٜمٝمت٤م إمم شمت٤ميقان اؾمتتٕم٤مدة أضمتؾ ُمتـ األُمريٙمٞمت٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت

اًمّملم قمغم وٖمط يمقرىم٦م شمِم٤مء ُمتك ( شم٤ميقان ُم٠ًمًم٦م ) اماؾمتخد إمم اعُمتحدة اًمقالي٤مت
(1) -  

 واًمٗم٘متر اًمٌٓم٤مًمت٦م : اًمّمتٞمٜمل االىمتّمت٤مد شمقاضمتف ُُمتٕمتددة ُمِمتٙمالت هٜم٤مك : أطمرى مشؽالت – 3

 واًمتٚمتقث اًمقسم٤مئٞمت٦م واألُمتراض اعمٙمتًت٦ٌم اعمٜم٤مقم٦م ٟم٘مص ُمرض واٟمتِم٤مر االضمتامقمٞم٦م واًم٘مالىمؾ

 اعمٛمٚمقيمت٦م واعمنمتوقم٤مت اعم٤مزم اًمٜمٔم٤مم هِم٤مؿم٦مو وأؾمٕم٤مره٤م اًمٓم٤مىم٦م اؾمتٝمالك وزي٤مدة احل٤مد اًمٌٞمئل

 طم٘متقق واٟمتٝمت٤مك ،شم٤ميقان ُمع اًمٍماع واٟمدالع األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات شمراضمع واطمتامل ًمٚمدوًم٦م

 شمتتقومر ومًتقف اًمٕم٘مٌت٤مت هذه قمغم ًمٚمتٖمٚم٥م اإلصالطم٤مت اؾمتٛمرت إذا ذًمؽ ورهمؿ ،اإلٟم٤ًمن

 اًمنيع اًمّملم ٟمٛمق الؾمتٛمرار اًمقضمٞمٝم٦م األؾم٤ٌمب
(2)

-  

 ألن اًمرايمد اعم٤مء ذم  واىمًٗم٤م يًتٛمر أال ًمٚمتٜملم ل : سمؼول صقـقة ضمؽؿة هـاك نأ ايمؼول وطمالصة

 ،احلريمت٦م يتٕمجتؾ أال قمٚمٞمف األمهٞم٦م ُمـ اًمدرضم٦م وسمٜمٗمس ،ل اًمّمٖمػمة األؾمامك همػم يريض ًمـ ذًمؽ

 يراوح ُمـ قمغم اخلِمٞم٦م وإٟمام سمٌطء يًػم ُمـ قمغم ظمِمٞم٦م ال ل ،أيًْم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمٛم٦م وسمح٥ًم ألٟمف

 اًم٘متقى شمقازٟمت٤مت فمتؾ وذم ،اخل٤مصت٦م فمروومٝمت٤م وقء قمغم شمٌدو اًمّملم وم٢من ًمت٤مزموسم٤م - ل ُمٙم٤مٟمف ذم

 ومتال - األقمتغم اًمرشمٌت٦م إمم اًمؽمىمٞمت٦م شمتٕمجتؾ وال يمؼمى إىمٚمٞمٛمٞم٦م يم٘مقة سمقوٕمٝم٤م ىم٤مٟمٕم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

األُم٤مم إمم يم٤مٟم٧م ـم٤معم٤م سمٓمٞمئ٦م احلريم٦م شمٙمقن أن همْم٤مو٦م
(3)

 -  

 إًمٞمتف شمّمتؾ أن شمٗمْمتؾ اجلديتد اًمٕمت٤ممل ذاه ذم ُمٙم٤مًٟم٤م هل٤م سم٠من وقمل قمغم ومٝمل ًمٚمّملم سم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م اًمٕم٤ممل ذم اًمٕمٔمٛمك اًم٘مقى سملم ىمقة شمّمٌح طمتك ،اًمتًٚمؾ إمم أىمرب ،وهبدوء ،ظمٓمقة ظمٓمقة

 ،اؾمتتٕمداده٤م أمتت٧م ىمتد شمٙمتقن أن سمٕمتد إال  اعمٙم٤مٟم٦م هذه إمم شمّمؾ أن شمريد ال وًمٙمٜمٝم٤م ،واىمتّم٤مدًي٤م

 شمزايتد ُمع يقم سمٕمد يقًُم٤م شمزداد ؾمقف واًمتل،شمقاضمٝمٝم٤م اًمتل اًمٙمؼمى ًمٚمتحدي٤مت ًمٚمتّمدي وهتٞم٠مت

 واًمٕمًٙمري واًمًٞم٤مد االىمتّم٤مدي ٟمٛمقه٤م
(4)

-  

                                                 
 .  216ِشؾغ عحذك،  صـ فٛصٞ قغٓ قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس،  (2)

 .76كشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء ج3ٌ)

 .162( ٘ذٜ ١ِطى١ظ : ئٔؿحصجش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 4)

 .161َ،  صـ  2222( سؾد أٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، دجس جٌّؼحسف، جٌمح٘شز، 1)
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 اًم٘مترن سمدايت٦م وُمتع شم٤مرخيتف، ُمتـ ـمقيٚمت٦م ومتؽمات ذم ًمٚمٕمزًمت٦م اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع شمٕمرض وىمد

 قمتغم وشم٘ميضت واحلتدي٨م اًم٘مديؿ سملم شمٗمّمؾ اضمتامقمٞم٦م سمثقرة ًمٚم٘مٞم٤مم ُمت٘مٌاًل  اعمجتٛمع يم٤من اًمٕمنميـ

٤ًٌم يم٤مٟم٧م واًمتل اًمت٘مٚمٞمدي٦م األومٙم٤مر  شمٖمتػمات إطمتداث صمتؿ وُمتـ اًمّمتٞمٜمل، اعُمجتٛمتع ختٚمتػ ذم ؾمٌ

 سم٤معُمجتٛمع ًمٚمٜمٝمقض اضمتامقمٞم٦م
(1)

- 

ٔ  مبحًنُدات  احلكُمٕ قامت الشعبّٕ الصني مجًُزِٕ تأسّس بعد أنٌ إىل اإلشازٔ َُِد  عدِند

 : َمهًا البالد يف يائن اجتماعْ تػري إحداث أجن مو

 واآلن ،م 8660 شمٕمتداد طمًت٥م ،( ٟمًتٛم٦م ُمٚمٞم٤مر1و3 ) ُمـ اًمٙمٌػمة اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٤مئٚم٦م شمتٙمقن

٤ًٌم %88 يٛمثٚمقن – ٟمًٛم٦م ُمٚمٞم٤مر1و10 طمقازم إمم قمددمه٤م يّمؾ  أن ذيمر ًمذا - اًمٕم٤ممل ؾمٙم٤من ُمـ شم٘مري

 اسمتالقمف يًتٓمٞمع أطمد ال يمٌػم شمٜملم اًمّملم
(2)

- 

  1Han اهلت٤من ُمـ هم٤مًمٌٞمتٝمؿ ىمقُمٞم٦م 01 ُمـ شمتٙمقن ،اًم٘مقُمٞم٤مت ُمتٕمددة ُمقطمدة دوًم٦م اًمّملم

اًمًٙم٤من( جمٛمقع ُمـ % 48) طمقازم
(3)

 وطمًت٥م - اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت األظمرى اًم٘مقُمٞم٤مت وشُمًٛمك ،

 ىمقُمٞم٦م 13 ىمقُمٞم٦م أىمٚمٞم٦م 00 سملم وم٢من ،م  8666 قم٤مم يمٚمٝم٤م اًمٌالد ًمًٙم٤من اخل٤مُمس اإلطمّم٤مء سمٞم٤مٟم٤مت

 11 قمدده٤م يٌٚمغ ،شمِمقاٟمغ ىمقُمٞم٦م اقمددً  وأيمثره٤م ،ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمقن ُمٜمٝم٤م يمؾ ؾمٙم٤من قمدد يتج٤موز ىمقُمٞم٦م

 إمم ٟمًتٛم٦م أًمتػ 166 سمتلم ُمٜمٝمت٤م يمؾ ؾمٙم٤من قمدد يؽماوح ىمقُمٞم٦م 12و ٟمًٛم٦م- أًمػ 124و ُمٚمٞمقًٟم٤م

 أًمتػ 166 إمم آالف 16 ُمتـ أىمتؾ سمتلم ُمٜمٝم٤م يمؾ ؾمٙم٤من قمدد يؽماوح ىمقُمٞم٦م 86و ٟمًٛم٦م- ُمٚمٞمقن

 وم٘مط ٟمًٛم٦م 8410 أسمٜم٤مئٝم٤م وقمدد ،شمٕمداًدا األىمؾ اًم٘مقُمٞم٦م هل ًمقسم٤م وىمقُمٞم٦م ،ٟمًٛم٦م
(4)

 00 سملم ومٛمـ -

  ًمٖم٦م ىمقُمٞم٦م أىمٚمٞم٦م 03 ُمـ يمؾ شمًتخدم سمٞمٜمام ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م وُم٤من هقي ىمقُمٞمت٤م شمًتخدم ىمقُمٞم٦م أىمٚمٞم٦م

                                                 
 .  221َ، صـ  1277( ِصطفٝ جٌخؾحخ : دسجعس جٌّؿطّغ ، ِىطرس جألٔؿٍٛ جٌّصش٠س، جٌمح٘شز، 2)

َ، صدـ 2215جٌؼشذٟ : ج١ٌٍحٌٟ جٌص١ٕ١س لجاللطشجخ ِدٓ جٌطٕد١ٓ ل آفدحق ٌٍٕؾدش ٚجٌطٛص٠دغ، جٌطرؼدس جألٌٚدٝ، جٌمدح٘شز، ( ؾّحي 3)

15   . 

(3)Teng, Teng : " People,s Rrepublic Of China, In :postleth   waite, T.Neveille(ed) International 

Encyclopedia of National System of Ducation,   Edition Brin, Pergamon,1225 , p.226. 

 . 152 -155( ؽ١حخٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 وىمد - ُمٙمتقسم٦م ًمٖم٦م 82 شمًتخدم اعمٙمتقسم٦م ًمٖم٤مهت٤م ىمقُمٞم٦م أىمٚمٞم٦م 81و ،ُمٜمٝم٤م ًمٙمال ظم٤مص٦م ُمٜمٓمقىم٦م

 اًمقاليت٤مت ؾمتٙم٤من قمتدد قمتدده٤م إمج٤مزم يٌٚمغ ،هب٤م يٕمتد ل وؾمٓمك ـمٌ٘م٦م ل ظمٚمؼ اًمّملم اؾمتٓم٤مقم٧م

 األُمريٙمٞم٦م اًمدظمقل ارشمٗم٤مع هقم٦م أُمث٤مل قمنمة شُمٕم٤مدل سمنقم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م دظمقهل٤م وارشمٗمٕم٧م ،اعمتحدة

 إمم شمت٤ميقان سمٕمتقدة وشمٓم٤مًمت٥م ًمٚمّمتلم وُمٙم٤مو يمقٟم٩م هقٟم٩م قم٤مدت وًم٘مد - اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م

 ًمت٦ماًمدو يمٞمت٤من قمتـ االٟمٗمّمت٤مل إمم شمتدقمق ُمٓم٤مًمت٥م اآلظمر اجل٤مٟم٥م قمغم شمقاضمف أهن٤م إال األم اًمقـمـ

 ٩ماٟم ؾمٞمٜمٙمل وُم٘م٤مـمٕم٦م اًمت٧ٌم إىمٚمٞمؿ ُمثؾ اًمّمٞمٜمٞم٦م
(1)

-  

 اعمجت٤مري ذم رئٞمًتٞم٦م سمّمٗم٦م نويتٛمريمزو ،اًمّملم أٟمح٤مء يم٤موم٦م ذم ل ه٤من ل ىمقُمٞم٦م أسمٜم٤مء ويٜمتنم

 اًمقىمت٧م وذم ،ؾمتقٟمٖمٚمٞم٤مو وؾمتٝمقل ،اًمٚم١مًم١م وهنر ،اًمٞم٤مٟمٖمًتل وهنر ،األصٗمر اًمٜمٝمر : وهل   اًمثالصم٦م

 ُم٤ًمطم٦م ُمـ % 16 ُمـ أيمثر ذم يٜمتنمون أهنؿ إال ىمٚمٞمؾ اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت أسمٜم٤مء قمدد أن وُمع ،ٟمٗمًف

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م واًمث٘م٤موم٦م واالىمتّم٤مد اًمًٞم٤مؾم٦م طمقل واؾمٕم٦م واشمّم٤مالت شم٤ٌمدل قمالىم٤مُت  وهٜم٤مك ،اًمّملم

 األظمرى اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت
(2)

- 

 األُمر ،اهل٤من ىمقُمٞم٦م طمٙم٤مم شمٕمّم٥م ُمـ يمثػًما شمِمٙمق اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت يم٤مٟم٧م اًمٌالد حترير ىمٌؾ

 ؾمتٌٞمؾ قمتغم واًمِم٘م٤مء اإلذالل حلٞم٤مة وشمٕمروٝم٤م احلٙم٤مم ىمٌؾ ُمـ اًم٘مقُمٞم٤مت هذه فمٚمؿ إمم أدى اًمذي

 لؾمٞمٜمٙمٞم٤مٟم٩م ل اؾمؿ اًمّمٞمٜمٞمقن قمٚمٞمٝم٤م ُيٓمٚمؼ واًمتل ،اًمنمىمٞم٦م شمريمًت٤من ُمًٚمٛمل اعمث٤مل
(3)

- 

 طم٤مًمت٦م ذم  أهنت٤م ُيالطمتظ اًمّمتٞمٜمل اًمتت٤مريخ قمؼم اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت سملم اًمٕمالىم٤مت إمم وسم٤مًمٜمٔمر

 طمًت٤مب قمتغم ىمقُمٞم٦م ود احلٙم٤مم ٧موشمٗمتئ ،سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اًمتٕم٤مُمؾ ذم ُم٤ًمواة وضمقد ًمٕمدم ،اوٓمراب

 احلٙمت٤مم متتع ٨ُم طمٞم ،اًمدوًم٦م قمـ اٟمٗمّم٤مل أو ؾمٞم٤مد ؿم٘م٤مق حيدث مل ذًمؽ ُمـ وسم٤مًمرهمؿ - األظمرى

 ومٞمٝمت٤م ي٘مٓمتـ اًمتتل اعمٜمت٤مـمؼ ألن ٟمٔمتًرا األىمٚمٞمت٤مت هتذه قمغم اًمًٞمٓمرة ذم اًمٗم٤مئ٘م٦م سم٤مًم٘مدرة اًمّمٞمٜمٞملم

 احلٙم٤مم رةؾمٞمٓم حت٧م يم٤مٟم٧م ُمٜمٝمؿ اًمُٕمٔمٛمك اًمٖم٤مًمٌٞم٦م
(4)

-  

                                                 
 111َ (، ِشؾدغ عدحذك، صدـ  2225 – 1221( ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : جٌٕخرس جٌغ١حع١س ٚجإلصوـ جٌغ١حعٟ فٟ جٌصد١ٓ ) 2)

. 

خ( 3) غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج ٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ قغٓ ئذشج كشخ ج ٙحء ٌج ٔط ِٕز ج ١س ضؿٖح ئفش٠م١ح  ص١ٕ  . 44 – 43حسؾ١س ٌج

(4 ( ٝ ٌطشو ُ ج ؼٌح ْ، عٍغٍس ذكٛظ ٌج ٍمح ٌر ٚج  ٝ عط ٟ آع١ح جٌٛ ْ ف ٛ غٍّ كّذ قشخ : جٌّ شز،  1(ِ  ٌم٘ح  . 132َ، صـ  1223(، ج

عحٌس دوطٛسجٖ غ١ش ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌذسجعدحش ( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، س1)

 . 323 – 322َ، صـ  2221ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، 
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 اعمًت٤مواة أؾمت٤مس قمتغم اًم٘مقُمٞمت٤مت مجٞمتع سملم اعم٤ًمواة ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م اشمٌٕم٧م وم٘مد 

 ُمٙمقٟمت٤مت ُمتـ قمرىمٞمت٦م مج٤مقمت٦م يمؾ أن احلٙمقُم٦م وأقمٚمٜم٧م ،واالوٓمٝم٤مد اًمتٛمٞمز قمـ واًمٌٕمد واًمٕمدل

 ىًم٤مواٟمٓمال اًمّملم- وصم٘م٤موم٦م شم٤مريخ شمٙمقن اًمتل اًمٙمٌػمة األهة ُمـ ضمزء هل يمٌػمة أو صٖمػمة اًمًٙم٤من

 شمٙمٗمتؾ اًمتتل واًم٘متقاٟملم اًمًٞم٤مؾمت٤مت ُمتـ ؾمٚمًتٚم٦م سمقوتع احلٙمقُم٦م ىم٤مُم٧م وم٘مد اعم٤ًمواة ُمٌدأ ُمـ

 اعمختٚمٗم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت سملم اعم٤ًمواة
(1)

- 

 وُمت٤م ،األُمت٤ميمـ وأؾمتامء األًم٘مت٤مب إًمٖم٤مء طمقل ىمراًرا م 1401 قم٤مم اًمدوًم٦م جمٚمس أقمٚمـ وم٘مد 

 هلتذا وـمًٌ٘م٤م ،اًم٘مقُمٞم٦م تاألىمٚمٞم٤م أسمٜم٤مء وإه٤مٟم٦م سم٤مؾمتخٗم٤مف يتّمػ مم٤م واًمٚمقطم٤مت اًمٜمّم٥م قمغم يمت٥م

 مجٞمع متتع طمقل ىمراًرا م 1408 قم٤مم ذم أقمٚمـ يمام  واعمٜم٤مـمؼ اًم٘مقُمٞم٤مت أؾمامء سمٕمض شمٖمٞمػمُ  شمؿ اًم٘مرار

  (-8) اعم٤ًمواة سمحؼ األظمرى اًم٘مقُمٞم٤مت ُمٜم٤مـمؼ ذم  اًم٘م٤مـمٜم٦م اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت أسمٜم٤مء

 مجٞمتعل :يتاآل فموعم سموـص ايمشوعبقة ايمصوكم ريوةمجفو دؽموتور من ايمرازمعة اظمادة أن همقالضمظ

 اعمنمتوقم٦م واعمّمت٤مًمح واحل٘متقق اًمدوًمت٦م وحتٛمتل ُمت٤ًموي٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم سمجٛمٝمقري٦م اًم٘مقُمٞم٤مت

 اًم٘مقُمٞمت٤مت خمتٚمتػ سمتلم اعمتٌت٤مدل واًمٕمتقن واًمقطمدة اعم٤ًمواة قمالىم٦م وشمّمقن ،األىمٚمٞم٦م ًمٚم٘مقُمٞم٤مت

 وطمتدة ًمتّمتديع حم٤موًمت٦م يمتؾ وحتٔمتر اوتٓمٝم٤مده٤م أو ىمقُمٞمت٦م أيت٦م وتد اًمتٕمّم٥م وطمٔمر ،وشمٓمقره٤م

 - (3)  سمٞمٜمٝم٤م االٟمِم٘م٤مق ظمٚمؼ أو اًم٘مقُمٞم٤مت

 اًمتٓمتقر دومتع قمتغم ومٞمتف شمٕمٛمؾ اًمذي اًمقىم٧م ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أن ٟمجد ،ذًمؽ ضم٤مٟم٥م وإمم

 اعمٕمٞمٌمت اعمًتتقى ورومتع ،اعمختٚمٗم٦م اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ُمٜم٤مـمؼ ذم واًمتٕمٚمٞمٛمل واًمث٘م٤مذم االىمتّم٤مدي

 ذم قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وم٢مٟمف ،ًمألدي٤من اعمٕمتٜم٘م٦م اًمِمٕم٥م مج٤مهػم ومٞمٝمؿ سمام اًم٘مقُمٞم٤مت هذه ألسمٜم٤مء واًمث٘م٤مذم اعم٤مدي

  اعمختٚمٗم٦م اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ألسمٜم٤مء اًمديٜمٞم٦م اعمٕمت٘مدات سم٤مطمؽمام يمٌػًما اهتامًُم٤م هتتؿ أن اًمقىم٧م ذات

                                                 
( ِكّذ غش٠د ِكّذ ػرذ جٌشقّٓ : ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح فدٟ جٌفطدشز ِدٓ ) 2)

 .  255َ (  ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 1272 – 1211

غ( 3) ٛٔغ ضؾ١ٕ ٓ،   ضؾ ٕر١س، ذى١ ٌٍمحش جألؾ ٌٕؾش ذح ٟ، دجس ج ٌػٔح ؿضء ج ٓ، ٌج ص١ ٓ ٌج ً ؽٟء ػ  .    12َ، صـ  1255: و

ٖ غ١دش  (4) سج س دوطٛد ٟ، سعدٌح صد١ٕ دغ ٌج ؿّط ٟ ضكدذ٠ع جٌّ ٖ فد ٚأغدش ؽ  ٕٛذ ٟ ضد ٚ ضغـد دح ٟ ػٕدذِ  دحػ ٌفىش جالؾّط ٓ : ج شقّ ٛعٝ ػرذ ٌج عفِ  صوـ ٠ٛ

ضلحص ؼس ٌج ٠ٛس، ؾِح ٌركٛظ ج٢ع١ ٚج ذسجعحش  ؼٙذ ٌج  .  176َ، صـ ٠2225ك،  ِٕؾٛسز،ِ 
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 يِمتٛمؾ اًمتذي اًمث٘مت٤مذم اًمؽماث هلذا اًمِم٤مُمؾ سم٤مالؾمت٘مّم٤مء وشم٘مقم ،هلؿ اًمث٘م٤مذم اًمؽماث ومح٤مي٦م

 أن جيت٥م يمام هب٤م اعمتٕمٚم٘م٦م اًمٙمت٥م وٟمنم تٝم٤مودراؾم وشمرشمٞمٌٝم٤م ومجٕمٝم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م واًمٗمٜمقن اًمديٜمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م

 اًمت٤مرخيٞمت٦م اًم٘مٞمٛمت٦م ذات اًمديٜمٞمت٦م واعمٜمِمآت واعم٤ًمضمد اعمٕم٤مسمد وشمرُمٞمؿ ًمّمٞم٤مٟم٦م يم٤مومٞم٦م أُمقااًل  ختّمص

  (-1) اعمختٚمٗم٦م اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ُمٜم٤مـمؼ ذم  اهل٤مُم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م

 ذم اإلىمٚمٞمٛمتل اًمتذايت احلٙمتؿ ؾمٞم٤مؾمت٦م ُمٞمت٤متاًم٘مق ُمـ اًمٕمديد سمٛمٜمح اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ىم٤مُم٧م

 سمٛمامرؾمت٦م شم٘متقم ذايت طمٙمؿ ذات ُمٜم٤مؾم٦ٌم أضمٝمزة إىم٤مُم٦م اًمذايت سم٤محلٙمؿ وسم٘مّمد ،اعمٜم٤مـمؼ ُمـ اًمٕمديد

 سمًتٚمٓم٦م األىمٚمٞمت٦م اًم٘مقُمٞمت٤مت أسمٜمت٤مء ومٞمٝمت٤م يتٛمتتع اًمتل اعمٜم٤مـمؼ ذم اعُمقطمدة اًمدوًم٦م إدارة حت٧م احلٙمؿ

 -)8( احلٙمؿ

 احلٙمتؿ ذاشمٞمت٦م حم٤مومٔم٦م 186و احلٙمؿ ذاشمٞم٦م والي٦م 36و احلٙمؿ ذاشمٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ 0 إٟمِم٤مء شمؿ وًم٘مد

 صتٞمٖم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ىمقُمٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م 1801 ُمـ أيمثر إٟمِم٤مء شمؿ ،ذًمؽ إمم وسم٤مإلو٤موم٦م - اًمّملم قمٛمقم ذم

 ُمًت٤مطم٦م جمٛمتؾ ُمـ %6403 األىم٤مًمٞمؿ ُم٤ًمطم٦م حتتؾ - اًم٘مقُمل اإلىمٚمٞمٛمل اًمذايت احلٙمؿ ًمٜمٔم٤مم إو٤مومٞم٦م

 ُمٚمٞمقًٟم٤م 28 ُمٜمٝمؿ ،ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمقن 116 احلٙمؿ ًمذاشمٞم٦ما األىم٤مًمٞمؿ ذم اًمًٙم٤من شمٕمداد جمٛمؾ ويٌٚمغ ،اًمٌالد

 إىم٤مُمتٝمت٤م وأُمٙمٜمت٦م اًمتٕمتداد ىمٚمٞمٚمت٦م اًم٘مقُمٞمت٦م األىمٚمٞمت٤مت إمم وسم٤مإلو٤موم٦م - اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت أسمٜم٤مء ُمـ

  (-3) اإلىمٚمٞمٛمل اًمذايت احلٙمؿ ٟمٔم٤مم طم٘م٘م٧م ىمقُمٞم٦م أىمٚمٞم٦م 11 صمٛم٦م ،ُمٜمتنمة

 قمتغم شمٜمص ل118ل وم٤معم٤مدة ،اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ألسمٜم٤مء احلؼ هذا اًمّمٞمٜمل اًمدؾمتقر يمٗمؾ وًم٘مد

 واحلٙمقُمت٤مت اًمِمتٕم٥م ٟمتقاب جم٤مًمس هل اًم٘مقُمل اًمذايت احلٙمؿ ألىم٤مًمٞمؿ اًمذايت احلٙمؿ أضمٝمزة أن

 (-1) احلٙمؿ اًمذاشمٞم٦م واعمح٤مومٔم٤مت ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ واًمقالي٤مت اًمِمٕمٌٞم٦م

                                                 
ص١ٓ ) ( 1) غ١حعٟ فٟ ٌج ٚجإلصوـ ٌج غ١حع١س  ٌٕخرس ٌج ٟ ِٛعٝ : ج    . 113 - 112َ (، ِشؾغ عحذك، صـ   2225 – 1221ٔحد٠س قٍّ

(2) China Facts - Figures , Series. p46 .   

 .  52،  صـ َ 2222، دجس جٌٕؿُ جٌؿذ٠ذ، 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٟٛ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 3)

 .   13َ، صـ  1253( دعطٛس ؾّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر١س، دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س، ذى١ٓ، 1)
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  : أنُاعٍ ثالثٕ إىل تهكسم الراتْ احلكم أقالّم أى بالركس َاجلدِس

 ويتٌٕمٝمت٤م واطمتدة ىمقُمٞم٦م أىمٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م يتجٛمع ُمٜم٤مـمؼ ذم شُم١مؾمس اًمتل اًمذايت احلٙمؿ ذات اعمٜم٤مـمؼ ,1

  - واعمح٤مومٔم٤مت اًمقالي٤مت   ُمـ قمدد

 ىمقُمٞمت٦م أىمٚمٞمت٤مٍت  وقمتدة ،ٟمًتًٌٞم٤م يمٌػمة ىمقُمٞم٦م ومٞمٝم٤م شمتجٛمع ُمٜم٤مـمؼ ذم شُم١مؾمس ذايت طمٙمؿ ُمٜم٤مـمؼ ,8

  - اًمًٙم٤من ىمٚمٞمٚم٦م

٤ًٌمشم٘م ؾمٙم٤مهن٤م قمدد يت٤ًموى اًمتل اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ُمـ اصمٜملم شمْمؿ ذايت طمٙمؿ ُمٜم٤مـمؼ ,3  واؾمؿ ،ري

 اًمتذايت احلٙمتؿ ُمٜمٓم٘مت٦م يم٤مٟم٧م وإذا ،اًم٘مقُمٞمتلم سم٤مؾمؿ قمٛمقًُم٤م شمٙمقن اًمٜمقع هذا ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م يمؾ

 اًمثالث أؾمامء حيٛمؾ اعمٜمٓم٘م٦م هبذه اخل٤مص االؾمؿ يٙمقن ُمثاًل  صمالصم٦م أو ىمقُمٞمتلم ُمـ أيمثر شمْمؿ

 احلٙمتؿ ضمٝمت٤مز داظمتؾ اًم٘مقُمٞمت٤مت رؤؾم٤مء ُمع اعمداوًم٦م سمٕمد أطمدهؿ سم٤مؾمؿ يٙمتٗمل أو ىمقُمٞم٤مت

 أطمتد أسمٜمت٤مء ُمتـ ُمقاـمٜمًت٤م اعمٜمٓم٘مت٦م رئتٞمس أو اًمتذايت احلٙمؿ رئٞمس يٙمقن أن ويتٕملم - اًمذايت

  (-1) اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمذايت احلٙمؿ ذم   شمِمؽمك أو مُت٤مرس اًمتل اًم٘مقُمٞم٤مت

 احلٙمقُمت٦م شم٘متدُمٝم٤م اًمتتل اعمًت٤مقمدات ُمقاده سمٕمض اؿمتٛمٚم٧م اًمّمٞمٜمل اًمدؾمتقر أن ويالطمظ

 وشم٘مٜمًٞمت٤م ُم٤مدًي٤م األىمٚمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت ُم٤ًمقمدة اًمدوًم٦م قمغم جي٥م أٟمف 188 اعم٤مدة ىمررت طمٞم٨ُم  ًمٚم٘مقُمٞم٤مت

 أىمت٤مًمٞمؿ ُم٤ًمقمدة اًمدوًم٦م قمغم وجي٥م ،واًمث٘م٤مذم االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء أقمامل شمٓمقير ذم ظمٓمقاهت٤م ًمتٕمجٞمؾ

 واًمٕمتامل واًمتخّمّمت٤مت اعمًتقي٤مت خمتٚمػ ُمـ اًمٙمقادر ُمـ يمٌػمة أقمداد شم٠مهٞمؾ ذم اًمذايت احلٙمؿ

 - (8) اعمحٚمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت وأ  اًم٘مقُمٞم٦م أسمٜم٤مء سملم ُمـ اعمٝمـ خمتٚمػ ذم واًمٗمٜمٞملم

 وذم ،احلٙمقُمت٦م وؿمتئقن ،اًمِمتٞمققمل احلتزب ؿمتئقن ذم ىمتقة مُتثؾ اًمٙمقادر هذه وأصٌح٧م

 وأصتٌحقا ،ذًمتؽ وهمتػم اًمّمتحٞم٦م واًمرقم٤مي٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد جم٤مالت

 اًمذايت احلٙمؿ ُمٜم٤مـمؼ ذم االضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م واًمًٞم٤مؾم٦م ًمالىمتّم٤مد اًمٗم٘مري اًمٕمٛمقد يٛمثٚمقن
)3(

-  

                                                 
 .  324( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

ٌٕٙضس ج3) ؼحصش، دجس ج ؼحٌُ جٌّ غ١حع١س فٟ ٌج ٌٕظُ ٌج ؾشلحٚٞ : ج شز، (  عؼحد ٌج م٘ح    477َ، صـ  1276ٌؼشذ١س، ٌج

(3)China Facts - Figures , Series . op cit , p41 .   
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 ُيقضمد يمام - يمٚمٝم٤م اًمٌالد ذم ُمٚمٞمقن 832 اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت يمقادر قمدد سمٚمغ ،م 8666 قم٤مم وذم

 اعمريمزيت٦م واًمٜمٞم٤مسمت٦م واحلٙمتؿ واإلدارة اًمًتٚمٓم٦م أضمٝمتزة ذم اًم٘مقُمٞمت٦م األىمٚمٞم٤مت يمقادر ُمـ يمٌػم قمدد

 ائٛمت٦ماًمد اًمٚمجٜمت٦م رئتٞمس ٟمتقاب سمتلم وُمـ واعمحٚمٞم٦م- اًمقـمٜمٞم٦م اًمِمئقن إدارة ذم يِمؽميمقن واعمحٚمٞم٦م

 اعمت١ممتر ٟمتقاب سمتلم وُمتـ 5 اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ُمـ ُمٜمٝمؿ %81 اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس

 ُمتـ قمْمق يقضمد اًمدوًم٦م جمٚمس أقمْم٤مء سملم وُمـ 5 اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ُمـ ُمٜمٝمؿ %431 االؾمتِم٤مري

 اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ُمـ وزيران ،اًمدوًم٦م جمٚمس ُمٜمٝم٤م يتٙمقن اًمتل اًمقطمدات وذم - اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت

 واًمقاليت٤مت األىم٤مًمٞمؿ ذم حمٚمٞم٦م طمٙمقُم٦م 100 ذم ىمٞم٤مدي٦م ُمٜم٤مص٥م اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت يمقادر مموشمتق 5

 اًم٘مقُمل احلٙمؿ اًمذاشمٞم٦م واألًمقي٦م واعمح٤مومٔم٤مت
(1)

-   

 اإليترادات ومت٤مئض حتتقل ال اعمت٤مزم اعمجت٤مل ذم اًمتذايت احلٙمتؿ ُمٜم٤مـمؼ أن إمم اإلؿم٤مرة وُيقد 

 اًمذاشمٞمت٦م اعمٜمٓم٘مت٦م أو اعمح٤مومٔمت٦م أو اًمقاليت٦م طم٤ًمب ذم يدظمؾ وًمٙمـ اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م إمم األصٚمٞم٦م

 اعمت٤مل ُمـ ُمٌٚمًٖم٤م شمرصد أن احلٙمقُم٦م قمغم ومٞمج٥م اعمدومققم٤مت قمـ شم٘مؾ اإليرادات يم٤مٟم٧م وإذا احلٙمؿ

 اًمذايت- احلٙمؿ إىمٚمٞمؿ ُمٞمزاٟمٞم٦م ذم اًمٕمجز ًمًد يمٛمٕمقٟم٦م

 قمتغم ذًمؽ ،اًميائ٥م ُمـ  اًمذايت احلٙمؿ ذات اعمٜم٤مـمؼ سمٕمض اًمدوًم٦م شمٕمٗمل ذًمؽ ضم٤مٟم٥م وإمم

 جمت٤مل ًمتقائح ووتع طمتؼ هلت٤م احلٙمؿ ذاشمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م يمؾ أن يمام ،ُمٜمٓم٘م٦م يمؾ وطم٤مضم٦م جاطمتٞم٤م طم٥ًم

 اعمٜم٤مـمؼ يم٤موم٦م وشمتٛمتع ،األومراد ًمٕمالج جم٤مٟمٞم٦م الئح٦م شمْمع اًمذايت احلٙمؿ ُمٜم٤مـمؼ سمٕمض ومٛمثاًل  اًمّمح٦م

 - (8) احلٙمقُم٦م شمدظُمؾ دون طمٙمٛمٝم٤م ُمٜم٤مـمؼ ذم  اًمّمالطمٞم٤مت ُمـ سمٕمديد

                                                 
 .  52،  ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٟٛ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك ٚجألسلحَ 2)

ّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، ( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ 1ٌٍ)

 .  125ِشؾغ عحذك،  صـ 
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 وطم٘متؼ ،اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ًمتٕمٚمٞمؿ اخل٤مص٦م ةاعم٤ًمقمد ؾمٞم٤مؾم٦م اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م ُمٜمح٧م وًم٘مد

 ومٔمٝمتر - ٟمًتًٌٞم٤م ُمٜمخٗمْمت٦م ٟم٘مٓم٦م ُمـ اٟمٓمالىمف سمرهمؿ ُم٤م ٟمققًم٤م هيًٕم٤م شمٓمقًرا اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت شمٕمٚمٞمؿ

 ذم ضمتًدا ُمتخٚمٗم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت سمٕمض ذم اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدات طم٤مُمٚمق سمؾ ضم٤مُمٕمٞمقن

 ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م اهلٜمدؾمت٦م واأليم٤مديٛمٞمت٦م ًمٚمٕمٚمتقم ًمّمٞمٜمٞم٦ما األيم٤مديٛمٞم٦م وذم ،اعم٤ميض ذم االضمتامقمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م

 ُمٕمتدل ىمقُمٞمت٦م أىمٚمٞمت٤مت قمنمت طمتقازم شمٕمٚمتٞمؿ ُمًتقى ودم٤موز ،اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ُمـ أيم٤مديٛمٞمقن

 -(1) اًمقـمٜمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمًتقى

 اًم٘مقُمٞمت٤مت ؿمتتك يتٌـ واًمت٘م٤مًمٞمتد اًمٕمت٤مدات اطمؽمام ؾمٞم٤مؾم٦م إشم٤ٌمع اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م طم٤موًم٧م

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م ًمٚم٘مقُمٞم٤مت واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات اطمؽمام إمم ُمقاده ُمـ اًمٕمديد ذم اًمدؾمتقر وأؿم٤مر اًمّمٞمٜمٞم٦م،

  - صٖمػمة أو يمٌػمة يم٤مٟم٧م ؾمقاء

 ُُمتٕمتددة دوًمت٦م اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجلٛمٝمقريت٦م أن قمتغم اًمدؾمتتقر ُمتـ اًمث٤مًمث٦م اعم٤مدة وٟمّم٧م

 ممٜمققمت٤من ىمقُمٞمت٦م أيت٦م وتد واالوتٓمٝم٤مد واًمتٛمُٞمز ،ُمت٤ًموي٦م اًم٘مقُمٞم٤مت ومجٞمع ،ُُمقطمدة اًم٘مقُمٞم٤مت

 أو إسم٘مت٤مء وطمريت٦م --- طمريت٦م اًم٘مقُمٞمت٤مت وجلٛمٞمتع ،اًم٘مقُمٞمت٤مت متزيؼ إمم اًمراُمٞم٦م األقمامل ويمذًمؽ

  (-8) وشم٘م٤مًمٞمده٤م قم٤مداهت٤م إصالح

 األقمٞم٤مد إضم٤مزات اعمختٚمٗم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت وشم٘م٤مًمٞمد ًمٕم٤مدات اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م اطمؽمام قمغم واًمدًمٞمؾ

 وإىم٤مُمت٦م حلقُمٝمت٤م أيمتؾ حتترم اًمتتل األىمت٤مًمٞمؿ ذم اخلٜمت٤مزير شمرسمٞم٦م ُمٜمع ويمذًمؽ ،ًمٚم٘مقُمٞم٤مت اعمختٚمٗم٦م

 اخل٤مصت٦م اإلؾمالُمٞم٦م األـمٕمٛم٦م دمٝمٞمز ُمع اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م يًتقـمـ اًمتل اعمدن ذم اإلؾمالُمٞم٦م اعمٓم٤مقمؿ

 سم٤مًم٘مقُمٞم٤مت اخل٤مص٦م اًمٚمقازم ومتقيـ إٟمت٤مج قمـ ومْماًل  اعمًٚمٛمقن هب٤م يِمتٖمؾ اًمتل اًمٕمٛمؾ وطمدات ذم

 - (3) اًم٘مقُمٞم٦م شم٘م٤مًمٞمده٤م ذم األىمٚمٞم٦م

                                                 
 .  51 – 52( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل،  ِشؾغ عحذك، صـ 2)

( ِكّذ غش٠د ِكّذ ػرذ جٌشقّٓ : ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح فدٟ جٌفطدشز ِدٓ ) 3)

 .   222 – 221ك،  صـ صـ َ (، ِشؾغ عحذ 1272 – 1211

 .16( ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ  : وً ؽٝء ػٓ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  4)
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 اطمتؽمام إفمٝمت٤مر ظمالهلت٤م ُمتـ يتتؿ ومرصت٦م هل اًم٘مقُمٞم٦م سم٤مألىمٚمٞم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وشُمٕمد

 ُمٜم٤مؾمت٤ٌمهتؿ ذم اًمتٌٕمض ًمٌٕمْمتٝمؿ األىمٚمٞمت٤مت مجٞمتع ُمِم٤مريم٦م طمٞم٨م وشم٘م٤مًمٞمدهؿ ًمٕم٤مداهتؿ األىمٚمٞم٤مت

 األىمٚمٞمت٤مت مجٞمتع سمتلم اًم٘مقُمٞمت٦م ًمٚمقطمدة ص٤محل٦م اعمٜم٤مؾم٤ٌمت هذه اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م وشمٕمتؼم ،اًم٘مقُمٞم٦م

٦ماًمّمٞمٜمٞم
(1)

- 

 االضمتامقمٞمت٦م االدم٤مهت٤مت ُمتـ اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت وشم٘م٤مًمٞمد قم٤مدات اطمؽمام أن ومٞمف الؿمؽ ومم٤م 

 واالٟمٗمّم٤مل اًمتجزئ٦م ُمـ أراوٞمٝم٤م وصٞم٤مٟم٦م ووطمدة حلامي٦م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م اشمٌٕمتٝم٤م اًمتل
(2)

- 

 هتذه وتٛمٜم٧م وىمد ،عمقاـمٜمٞمٝم٤م ديٜملاًم االقمت٘م٤مد طمري٦م ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ووٕم٧م ًم٘مد

 اعمت١ممتر أضمت٤مزه اًمتذي اعمِمتؽمك اًمؼمٟمت٤مُم٩م ُمتـ اخل٤مُمًت٦م اًمٗم٘مترة إمم ومٌت٤مًمٜمٔمر ،ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ذم احلري٦م

 مجٝمقريت٦م عمتقاـمٜمل أن قمتغم أيمد وم٘مد ،م 1414 ؾمٌتٛمؼم ذم ًمٚمِمٕم٥م األول اًمًٞم٤مد االؾمتِم٤مري

 اًمديٜمل االقمت٘م٤مد طمري٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم
(3)

 -  

 يالطمتظ ،م 1438 قمت٤مم اًمِمتٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس أىمره اًمذي اجلديد اًمدؾمتقر إمم وم٤ٌمًمٜمٔمر

 مجٝمقريت٦م عمقـمٜمل : أن قمغم شمٜمص 31 وم٤معم٤مدة - اًم٘مقُمٞم٤مت جلٛمٞمع اًمديٜمل االقمت٘م٤مد طمري٦م ؾمٞم٤مؾم٦م قمغم شم٠ميمٞمده

 أو االضمتامقمٞمت٦م اعمتٜمٔمامت أو اًمدوًمت٦م أضمٝمتزة ُمتـ ألي جيتقز وال اًمديٜمل االقمت٘م٤مد طمري٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم

 ألي جيتقز وال ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٜمِم٤مـم٤مت حتٛمل واًمدوًم٦م ،ديـ       سم٠مي يٕمت٘مد ُمقاـمـ أي ٤ممإرهم األومراد

 اًمٜمٔمت٤مم شمٗمتقق أو اعمتقاـمٜملم سمّمح٦م شمي أو اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمٔم٤مم ختؾ ٟمِم٤مـم٤مت عم٤ٌمذة اًمديـ اؾمتٖمالل ؿمخص

 أضمٜمٌٞم٦م ؾمٞمٓمرة ألي٦م ختْمع ال  اًمديٜمٞم٦م واهلٞمئ٤مت ًمٚمدوًم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمل
(4)

-   

                                                 
 .  312( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

 .  321( جٌّشؾغ جٌغحذك،  صـ 2)

ِحٚ( 3) ّحػٟ ػٕذ  فىش جالؾط شقّٓ : ٌج ٟ، ِشؾدغ عدحذك ، صـد   صوـ ٠ٛعف ِٛعٝ ػرذ ٌج صد١ٕ ؿطّدغ ٌج ٚأغشٖ فٟ ضكذ٠ع جٌّ ؽ  ٕٛذ ضغٟ ض

176  . 

 .  314( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ  : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 4)
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 ايمتي ايمديـي االفمتؼاد ضمرية يمسقاؽمة ايمرئقيس اظمضؿون همنن اظمختؾػة ايمؼواككمو يمؾدؽمتور وهمًؼا

 هي ايمصكم  سمطبؼفا
(1)

:  

 وشمٌٞملم دي٤مٟمتٝمؿ وشمٕمٌػم االظمتٞم٤مر طمؼ ًمدهيؿ يمام ،اًمديـ ذم اقمت٘م٤مد ذم احلري٦م ًمدهيؿ اعمقاـمٜملم إن ,1

  - احلرة اًمديٜمٞم٦م هقايتٝمؿ

 يمتام 5 ًمٚمدوًم٦م واًم٘مْم٤مئٞم٦م اإلداري٦م شمتدظمؾ أاَل  ًمٚمديـ وجي٥م - اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمًٚمٓم٦م قمـ اًمديـ ومّمؾ ,8

  اًمديـ ُمـ ٟمقع أي متٜمع أو  حتٔمر ال ،ًمٚمديـ اًمداظمٚمٞم٦م اًمِمئقن ذم شمتدظمؾ أاَل  اًمدوًم٦م ًمًٚمٓم٦م جي٥م

 

 أاَل  ًمٚمٛمتقاـمٜملم جيت٥م - واًمًٞم٤مؾمت٤مت واًم٘متقاٟملم اًمدؾمتقر ٟمٓم٤مق داظمؾ اًمديـ أٟمِمٓم٦م شمٙمقن أن جي٥م ,3

 - اًمديٜمل اعمٕمت٘مد ذم طمريتٝمؿ مم٤مرؾم٦م ذم واًمِمخص جتٛمعواعم ًمٚمدوًم٦م اًمْم٤مرة األٟمِمٓم٦م ذم يِمؽميمقا

 وطم٘متقق ،واًمًٞم٤مؾم٤مت واًم٘مقاٟملم اًمدؾمتقر ٟمٓم٤مق داظمؾ اًمديٜمٞم٦م األٟمِمٓم٦م مجٞمع حتٛمل اًمدوًم٦م إن ,1

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمامت شمٜمٗمٞمذ ذم اًمديٜمٞم٦م أومراد وطم٘مقق اًمديٜمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٔمامت ُمنموقمٞم٦م وُمّم٤مًمح

- 

 ُمع ُمت٤ًموي٦م األدي٤من مجٞمع ومتٕمتؼم 5 األدي٤من سملم متٞمز ال احلٙمقُم٦م - ُمت٤ًموي٦م األدي٤من مجٞمع شُمٕمتؼم ,0

 -شم٠مصمػمه٤م طمجؿ أو اعم١مُمٜملم قمدد إمم اًمٜمٔمر سمٖمض وىم٤مٟمقٟمًٞم٤م ؾمٞم٤مؾمًٞم٤م اًمٌٕمض

 ظمْمتقع قمدم ُمع اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمِمئقن ذم شمتدظمؾ أن األضمٜمٌٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ًمٚمٛمٜمٔمامت يًٛمح ال ,1

  (-8) أضمٜمٌٞم٦م ؾمٞمٓمرة ألي اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اعمٜمٔمامت

 االؾمتت٘مرار أو  اًمقـمٜمٞمت٦م اًمقطمتدة هتتدد اًمتتل األقمامل أو اعمٔم٤مهرات ذم اًمديـ اؾمتخدام قمدم ,2

  (-3) م 1441 قم٤مم صدر ىم٤مٟمقن قمغم سمٜم٤مءً  االضمتامقمل

                                                 
محسجش، 1) ١س ػرش ٌج ص١ٕ ٌٕؾش ٌج ٔطٙح، دجس ج ص١ٓ ٚد٠ح ١ِحش ٌج  .  147-146َ، صـ صـ  2212( ضؾٕغ ضغ١حْ : لٛ

( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، 2)

 .     132ِشؾغ عحذك،  صـ 

 .     147( ٔؿوء جٌشفحػٝ ذ١ِٟٛ : جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 األٟمِمتٓم٦م دمتري أن احلٙمقُمت٦م شمتزقمؿ وًمتذًمؽ سمت٤مهلل واعُم١مُمـ اعُمٚمحد سملم ُمت٤ٌمدل اطمؽمامُ  هٜم٤مك ,3

 يٜمٌٖمتل وال - اعُم١مُمٜملم همػم اًمّمٞمٜمٞملم أهمٚمٌٞم٦م ألن اًمّملم ذم اًمديٜمٞم٦م اًمٜمِم٤مـم٤مت أُم٤ميمـ ذم اًمديٜمٞم٦م

 طمتقل واًمٜم٘مت٤مش احلتقار يٌتدأ أو اًمديٜمٞمت٦م اًمٜمِمت٤مـم٤مت أُم٤ميمـ ذم اإلحل٤مد يِمجع أن أطمد ألي

 اعم١مُمٜملم مج٤مهػم سملم اإلحل٤مد قمدم أو اإلحل٤مد
(1)

-  

 ُمتـ ٤مومح٤ميتٝمت اًمتٌالد اؾمتت٘مرار إمم هتتدف األدي٤من دم٤مه اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م أن اًم٘مقل وجُمٛمؾ

 جيتٛمٕمقن اًمٌالد ذم  اًمديٜمٞم٦م اًمدوائر ومُمثكم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ىم٤مدة أن طمٞم٨ُم  اًمٕم٘م٤مئدي٦م- اًمٍماقم٤مت

 لاًمٕم٘م٤مئتدي اعُمتٌت٤مدل واالطمتؽمام اًمًٞم٤مد واًمتٕم٤مون اًمتْم٤مُمـ ل ُمٌدأ قمغم شم٠ميمٞمًدا وذًمؽ ومؽمة يمؾ

 اعُمجتٛمتع ؾمتت٘مراروا ،اًمٌالد هنْم٦م ذم ًمٚمٛم٤ًممه٦م اجلٝمد سمذل قمغم اضمتامع يمؾ ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم قمالوة

 اًمٕم٘م٤مئدي اظمتالومٝم٤م قمغم اًم٘مقُمٞم٤مت ووطمدة
(2)

-  

 اًمتتل اًم٘مقُمٞمت٦م ًمٖمتف جُمتٛمع وًمٙمؾ ،اًمث٘م٤موم٦م وقم٤مء ومٝمل ،األُم٦م ؿمخّمٞم٦م ذم قم٤مُمؾ أهؿ اًمٚمٖم٦م شُمٕمد 

 ذم ه٤مًُمت٤م دوًرا اًمٚمٖمتقي اًمتٙمتقيـ ويٚمٕمت٥م ،اآلسم٤مء قمـ األسمٜم٤مء ويتقارصمٝم٤م ،واالشمّم٤مل ًمٚمتٕمٌػم يتخذه٤م

 ًمٖم٦م ُمـ أيمثر ؾمٙم٤مهن٤م يتٙمٚمؿ اًمتل اًمدول ذم اًمٚمٖمقي٦م اعمِمٙمٚم٦م وشُمقضمد ،اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٜمٔمؿ شمِمٙمٞمؾ
(3)

 - 

 واًمدىمت٦م اًمتٕم٘مٞمتد سمِمتدة شمتٛمٞمتز طمٞمت٨ُم  ،اًمٕمت٤ممل ذم اًمٚمٖم٤مت أصٕم٥م ُمـ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م وشُمٕمتؼم

 قمتـ ٤مرةقمٌت ومٝمتل ،هج٤مئٞمت٦م طمروف قمغم حتتقي ال ألهن٤م اًمتٕمٚمؿ ؾمٝمٚم٦م ًمٞم٧ًم وهل ،واالظمتّم٤مر

 ختتٚمػ قمٜمدُم٤م اًمٙمٚمامت ُمدًمقل وخيتٚمػ ،واًمّمٞمغ اًمرُمقز ُمـ جمٛمققم٦م هٞمئ٦م قمغم ًمٚمٙمٚمامت أؿمٙم٤مل

 االؾمتٕمامل ذم اًمٜمٖمامت
(4)

 -  

                                                 
 .   147( ضؾٕغ ضغ١حْ : ل١ِٛحش جٌص١ٓ ٚد٠حٔطٙح، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .  315ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ  : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك،  صـ ( ٚؾ2١)

َ،  صدـ 1252( فشغٍٟ ؾحد أقّذ : ٔظحَ جٌطؼٍد١ُ فدٟ جٌصد١ٓ ل جٌطؿشذدس ٚجٌدذسٚط جٌّغدطفحدز ل، دجس جٌّؼدحسف، جٌمدح٘شز، 3)

56 . 

 .  122َ،  صـ  1222ٕذس٠س، ( جٌغ١ذ قٕفٟ ػٛ  : ػٍُ جإلٔغحْ، ِٛدسْ ؾشجف١ه عٕطش، جإلعى4)
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 طمتتك اًمٞمٛمتلم ُمتـ يٙمتٌتقن ومٝمتؿ اًمٞمتقم أُم٤م ،حت٧م إمم ومقق ُمـ يٙمتٌقن اًمّمٞمٜمٞمقن يم٤من وىمد

 ُمثتؾ اهلج٤مئٞمت٦م احلروف اؾمٓم٦مسمق اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م شمٙمت٥م وال ،مت٤مًُم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م شمٙمت٥م يمام ،اًمٞم٤ًمر

 اًمِمجرة صقرة ومٛمثاًل  اًمرؾمؿ فم٤مهرة قمٚمٞمف شمٖمٚم٥م ظم٤مص رُمز هل٤م يمٚمٛم٦م يمؾ وإٟمام ،األُمؿ ًمٖم٤مت أيمثر

 هتذه سمتلم اًمٗمت٤مرق ويٙمتقن ،طمٓمت٤مب ،ص٘مؾ ،ٟمنم ُمثؾ ،سم٤مخلِم٥م قمالىم٦م هل٤م يمٚمٛم٦م يمؾ ذم شمدظُمؾ

 016 اًمّمٞمٜمٞم٦م ٦ماًمٚمٖم ذم اعمٗم٤مشمٞمح قمدد ويم٤من ( اعمٗمت٤مح ) اًمّمٞمٜملم قمٜمد يًٛمك صقيت طمرف اًمٙمٚمامت

(1) وم٘مط 811 ومٕمدده٤م اًمٞمقم أُم٤م
 - 

 ،واًمٚمٖم٤مت اعمحٚمٞم٦م اًمٚمٝمج٤مت ُمئ٤مت يتحدصمقن اًمٞمقم اًمّملم ذم اًمٜم٤مُس  ُم٤مزال ،أظمرى ضمٝم٦م ُمـ

 - اًمّمتٞمٜمٞم٦م اهلج٤مئٞمت٦م احلروف ُُمًتخدُملم ،سم٤مًمٙمت٤مسم٦م اًمِمٕم٥م ُمـ األقمٔمؿ اًمًقاد يتقاصؾ طملم ذم

 اعمح٤مومٔمت٤مت ؾمتٙم٤من أن إال ،ًمٚمٙمت٤مسم٦م واطمد أؾمٚمقب ذم اًمًٙم٤من مجٞمع اؿمؽماك ُمـ اًمرهمؿ قمغم ًمٙمـ

 اجلٜمقسمٞم٦م اعمح٤مومٔم٤مت ؾمٙم٤من إمم اًمتحُدث يًتٓمٞمٕمقن ال اًمِمامًمٞم٦م
(2)

 هتل لاعم٤مٟمدريـل ًمٖم٦م وشُمٕمتؼم -

اهل٤من ىمقُمٞم٦م ًمٖم٦م وهل ،اًمِم٤مئٕم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمٚمٖم٦م
(3). 

 احلتدي٨م ًمٖم٦م ومقطمدت ،اعمّمٚمحلم ٟمداء إمم اؾمتج٤مسم٧م اًمقـمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 ورطم٥م ،واإلذاقم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ًمٖم٦م وضمٕمٚمتٝم٤م اجلٛمٝمقري٦م ُمدارس مجٞمع ذم واطمدة ىمقُمٞم٦م ٖم٦مًم سم٤مؾمتٕمامل

 وشم٠ميمٞمتد اًمتٗمت٤مُهؿ ؾمتٝمقًم٦م ُمتـ قمٚمٞمتف شمٜمٓمقي عم٤م ،شمٕمٚمٛمٝم٤م قمغم وأىمٌٚمقا اجلريئ٦م اخلٓمقة هبذه اًمٜم٤مس

 اًمقـمٜمٞم٦م اًمقطمدة
(4)

 - 

 ذم قمٞمت٦ماالضمتام اعمزايت٤م ُمتـ ،اعمحٚمٞمت٦م اًمٚمٖم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت اؾمتخدام طمري٦م ؾمٞم٤مؾم٦م شُمٕمد

  - قمٚمٞمٝم٤م اعمح٤مومٔم٦م ذم احلؼ ويٕمٓمٞمٝمؿ األىمٚمٞم٤مت ًمٖم٤مت حيٛمل اًمّمٞمٜمل اًمدؾمتقر أن طمٞم٨ُم  ،اًمّملم

                                                 
 . 17( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ  : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٝ ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

لشج٘ددحَ : جٌصدد١ٓ ج٢ْ  ل ِّحسعددس جألػّددحي ٚجألٔؾددطس جٌطؿحس٠ددس فددٟ أوػددش أعددٛجق جٌؼددحٌُ لددٛز  -ِددحسن الَ، ؾددْٛ ي -( 2ْ)

 . 55صـ                َ،  2222، 1جٌذجتُ ذح ذىش ػرذ هللا،  جٌؼر١ىحْ،  ط ٚٔؾحطاح ٚق٠ٛ١س ل، ضشؾّٗ ٌٍؼشذ١س : ٔٛس 

( أقّذ ػرذ جٌكحفع : ؾّٙٛس٠س جٌص١ٓ، جألطٍظ ج٢ع١ٛٞ، ِشوض جٌذسجعحش ج٢عد٠ٛ١س، و١ٍدس جاللطصدحد ٚجٌؼٍدَٛ جٌغ١حعد١س، 3)

 . 272َ، صـ  2223ؾحِؼس جٌمح٘شز، 

 . 15عس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ ل، ِشؾغ عحذك،  صـ ( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ  : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسج4)
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 األىمٚمٞمت٤مت ًمٖمت٤مت شُمًتٕمٛمؾ أن ،اًمّملم أىم٤مًمٞمؿ ذم اًمذايت احلٙمؿ أضمٝمزة قمغم حيتؿ اًمذي األُمر

 خمتٚمتػ ذم اًمِمٕمٌٞم٦م اعمح٤ميمؿ شمًتخدم أن السمد اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ ومٕمغم أقمامهل٤م أداء ذم اعمٙمتقسم٦م أو اعمٜمٓمقىم٦م

 إصتدار أو سم٤مالؾمتتجقاب اًم٘مٞمت٤مم قمٜمتد سم٤مألىمٚمٞمت٤مت اخل٤مص٦م اعمحٚمٞم٦م اًمٚمٖم٤مت اًمذايت احلٙمؿ ُمٜم٤مـمؼ

 األظمرى اًمقصم٤مئؼ أو األطمٙم٤مم
(1)

- 

 طمريت٦م هلت٤م األىمٚمٞمت٦م اًم٘مقُمٞمت٤مت أن قمتغم شمٜمص اًمّمٞمٜمل اًمدؾمتقر ُمـ (12) اعم٤مدة أن ومٞمالطمظ

طمٞم٤مهت٤م جم٤مالت ٞمعمج ذم اؾمتخداُمٝم٤م ضم٤مٟم٥م إمم ،شمرى طمًٌام اًم٘مقُمٞم٦م ًمٖم٤مهت٤م شمٓمقير
(2)

-  

 مل أٟمتف إال  ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م األىمٚمٞمت٤مت سمتلم اعمحٚمٞمت٦م اًمٚمٖم٤مت ذم اظمتالوم٤مت وضمقد ُمـ اًمرهمؿ وقمغم

 اٟمت٘مت٤مل وؾمت٤مئؾ أهتؿ ُمتـ اًمرؾمتٛمٞم٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م وأن ،اًم٘مقُمٞم٤مت سملم اٟمٗمّم٤مًمٞم٦م ٟمزقم٤مت حتدث

 شم٘متقم ٨ُم طمٞمت ،ٞمٜمٝمؿسم ومٞمام واًمتٗم٤مُهؿ االشمّم٤مل وؾمٞمٚم٦م وأهن٤م ،اًمّمٞمٜمل   اعُمجتٛمع ىمقُمٞم٤مت سملم اًمث٘م٤موم٦م

 ُمتـ دم٤مٟمًف ايمت٤ًمب ُمـ ُمٙمٜمتف اًمتل اًم٘مقة ومٝمل : اعمجتٛمع     مت٤مؾُمؽ ذم ومَٕم٤مل سمدور اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م

 األىمٚمٞم٤مت هذه سملم شم٘مرب اًمتل اعمٖمٜم٤مـمٞمًٞم٦م اًم٘مقة وهل ،األىمٚمٞم٤مت سملم شمرسمط اًمتل اًمٕمالىم٤مت ٟم٤مطمٞم٦م

 وؾمٞم٤مؾمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م صم٘م٤مومٞم٦م صالت ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ُم٤م وشمقصمٞمؼ
(3)

-  

 قمتدد ذم اعُمٓمتردة اًمزيت٤مدة سمًت٥ٌم اًمتِمتٖمٞمؾ ذم يمٌتػمة وتٖمقـًم٤م اًمّمتلم واضمٝم٧م وًم٘مد      

 اًمٕم٤مُمٚمت٦م األيتدي ؾمتقق مم٤مرؾمت٦م ذم احلٙمقُمت٦م سمدأت اًمْمٖمقط هذه ختٗمٞمػ أضمؾ وُمـ اًمًٙم٤من،

 اعمِمتٙمٚم٦م هلذه األُمثؾ احلؾ وم٢من وسم٤مًمٓمٌع اًمٕم٤مُمٚم٦م- األيدي ُمقارد ًمتقزيع أؾم٤مؾمٞم٦م وؾمٞمٚم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م

 ووؾمتٕم٧م اعمتدن ذم مج٤مقمٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م ُمٜمٔمامت أؾم٧ًم اًمًٞم٤مق هذا وذم اإلٟمت٤مج، شمٓمقير ذم يٙمُٛمـ

 األقمتامل ل سم٤مؾمتؿ اًمّمتٞمٜمل االىمتّم٤مد ذم فُيٕمر مم٤م اًمزراقم٦م ضم٤مٟم٥م إمم األري٤مف ذم اًمٕمٛمؾ جم٤مالت

 -  ل اجل٤مٟمٌٞم٦م

                                                 
 .  322( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ  : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 1) 

 .   75َ، صـ  1267( ِكّذ فطف هللا جٌخط١د : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ فٟ جٌص١ٓ جٌؾؼر١س، ِطرؼس ؾحِؼس جٌمح٘شز، 2) 

 .  313جٌىش٠ُ : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك،  صـ  ( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ3) 
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 شمٕمتَرض طمٞمت٨ُم  اًمث٘م٤مومٞمت٦م اًمثتقرة ذيتقل سمًت٥ٌم م1421 قم٤مم سمٕمد اًمِم٤ٌمب سمٓم٤مًم٦م وشمٗم٤مىمٛم٧م

 ُمتـ ُمٚمٞمقًٟمت٤م قمنم مخ٦ًم أرؾمؾ اًمٕمنم، اًمثقرة ؾمٜمقات ومٓمقال ، قمديدة ًمٙمقاسمح اًمقـمٜمل االىمتّم٤مد

 قمنمت صمالصم٦م اعمدن دظمؾ اًمقىم٧م ٟمٗمس وذم واألري٤مف، اجلٌٚمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ إمم اعمدن ذم اعُمث٘مٗملم اًمِم٤ٌمب

 وأظمتذوا ،اعُمث٘مٗمتلم اًمِمت٤ٌمب ُمٕمٔمتؿ قمت٤مد م1421 قم٤مم وسمٕمد ومٞمٝم٤م- ًمٚمٕمٛمؾ اًمٗمالطملم ُمـ ُمٚمٞمقًٟم٤م

 أدى ممت٤م اعمدن واؾمتقـمٜمقا اًمريػ ُمـ ضم٤مءوا اًمذيـ اًمٗمالطملم قمغم قمالوة اًمقفم٤مئػ، قمـ يٌحثقن

  -(1)واًمٌٚمدان اعمدن ذم  اًمٕم٤مُمٚم٦م األيدي شمِمٖمٞمؾ صٕمقسم٦م زي٤مدة إمم

 إمم االٟمت٘مت٤مل ذم  اًمّمتلم أريت٤مف ؾمت٤مرقم٧م م 1421 ذم اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة أطمداث اٟمتٝم٤مء وسمٕمد

 احلٙمقُمت٦م سمتدأت م 1424 قمت٤مم  وُمٜمتذُ  ،ضمديتدة قمٛمؾ ومرص ظمٚمؼ فهبد اًمزراقمٞم٦م همػم األقمامل

 وـمريتؼ اعمٕمٜمٞم٦م اًمٕمٛمؾ دوائر سمتزيمٞم٦م اًمٕمٛمؾ قمغم احلّمقل ـمريؼ سملم دمٛمع ؾمٞم٤مؾم٦م مم٤مرؾم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اًمذيـ اعُمث٘مٗملم اًمِم٤ٌمب ُمـ ُمٚمٞمقن 13 أُم٤مم اًمتِمٖمٞمؾ جم٤مالت سمذًمؽ ُمقؾمٕم٦م ،سم٤مًمٜمٗمس قمٜمف اًمٌح٨م

 إمم قمقدهتؿ سمٕمد قمٛمٚمٝمؿ ُمِمٙمٚم٦م وطمٚم٧م ،اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ومؽمة ذم واًمريٗمٞم٦م اجلٌٚمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ إمم ذهٌقا

  - أؾم٤مؾمًٞم٤م طماًل  اعمدن

 ختٗمٞمتػ أضمتؾ وُمتـ ،ؾمتٙم٤مهن٤م يمثرة سم٥ًٌم اًمتِمٖمٞمؾ ذم يمٌػمة وٖمقـًم٤م اًمّملم واضمٝم٧م وىمد

 ًمتقزيتع وؾمٞمٚم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م اًمٕم٤مُمٚم٦م األيدي ؾمقق ؾمٞم٤مؾم٦م مُم٤مرؾم٦م ذم احلٙمقُم٦م سمدأت اًمْمٖمقط هذه

 اًمٕمٛمؾ قمغم احلّمقل جم٤مل وشمقؾمٞمع اًمتِمٖمٞمؾ هٞمٙمؾ إصالح ذم أظمذت يمام ،اًمٕم٤مُمٚم٦م األيدي ُمقارد

اًمٌٓم٤مًم٦م ود اًمت٠مُملم وٟمٔم٤مم االضمتامقمل اًمْمامن ٟمٔم٤مم وحتًلم
(2)

-  

                                                 
 .52َ  ، صـ 1252( ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ  ؽٟ : وً ؽٟء ػٓ جٌص١ٓ، جٌؿضء جٌػحٌع، دجس جٌٕؾش جٌؿذ٠ذ، ذى١ٓ، 1)

 1272 – 1211) ( ِكّذ غش٠د ِكّذ: لجٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌص١ٕٟ ٚآغحس٘ح فٟ جٌفطشز 2ِٓ)

 .  314َ (، ِشؾغ عحذك، صـ 
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    اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق سمٚمغ م 1436 ًمًٜم٦م World Bank اًمدوزم اًمٌٜمؽ ًمت٘مديرات ً٘م٤مووم

 م1446 ؾمتٜم٦م أواظمر ذم  أٟمف ٕمٓمٞم٤متاعمُ  أفمٝمرت يمام -%3 اًمٕمامًم٦م ٟمٛمق ٕمدلُمُ  ظمالهل٤م ؾمجؾ ،4-3%

 اًم٘مٓم٤مقمت٤مت ًصت٤مظمّمق اًمرؾمتٛمل اًم٘مٓمت٤مع ذم اعمرسمح٦م همػم اًمقفم٤مئػ ؿمخص ُمٚمٞمقن 18 ٟمحق شمرك

 .)1(واًمتٕم٤موٟمٞم٤مت ًمٚمدوًم٦م اعمٛمٚمقيم٦م

 ُمت٤م أي %36 سمٜمًت٦ٌم اعمدن ذم اًمٕم٤مم اًم٘مٓم٤مع ذم اًمٕم٤مُمٚملم قمدد ختٗمٞمض شمؿ م 1442 قم٤مم وُمٜمذُ 

 ُمتـ اآلالف راتتقمِمت سمٞمتع هتق االٟمخٗمت٤مض هتذا سمتح٘مٞمؼ ؾمٛمح وُم٤م قم٤مُمؾ ُمٚمٞمقن 81  يٕم٤مدل

 سمتخٗمتٞمض أظمترى قم٤مُمت٦م ُُم١مؾم٤ًمت ايمتٗم٧م سمٞمٜمام ،احلجؿ واعُمتقؾمٓم٦م اًمّمٖمػمة اًمٕم٤مُم٦م اعُم١مؾم٤ًمت

 ُماليلم أرسمٕم٦م وطمده٤م اًمدوًم٦م متٚمٙمٝم٤م اًمتل احلديدي٦م اًمًٙمؽ ُُم١مؾم٦ًم هطم٧م وم٘مد ،ُُمقفمٗمٞمٝم٤م قمدد

 سمٜمقكٍ  أرسمٕم٦م ىم٤مُم٧م ذًمؽًم إو٤موم٦م ،قم٤مُمؾ أًمػ 116 اًمّملم ذم ٟمٗمط ذيم٦م أيمؼم هطم٧م سمٞمٜمام قم٤مُمؾ

 ُُمقفمػ أًمػ 806 سمتنيح قم٤مُم٦م
(2)

- 

 سمٚمتغ ،احليتي٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمٕمٛمؾ قمـ قم٤مـمؾ ُمٚمٞمقن 2-2 طمقازم ؾمجؾ م 8668 ؾمٜم٦م ذمو 

رؾمٛمًٞم٤م ًجؾاعمُ  اعُمٕمدل ُمـ أقمغم يمٛمٕمدل %16 طمٞمٜمٝم٤م اًمٌٓم٤مًم٦م ٕمدلُمُ 
)3(

-  

 ُمًتتقى ؾمتجؾو م8616 –8668 قمت٤مُمل ظمالل %10-1 ٟم٦ًٌم اًمّملم ذم اًمٌٓم٤مًم٦م ُُمٕمدل ؾمجؾ

 و م، 8668 ؾمتٌتٛمؼم ذم  (%46-3) دٟمتكاأل هتق ُمًتقىو م 8663 ديًٛمؼم ذم (%36-1) قمغماأل هق

 -)1(اًمٕمٛمؾ قمـ قم٤مـمؾ ُمٚمٞمقن 60-4 قعٛمسمٛمج م 8611 ؾمٌتٛمؼم ذم %1-1 ُُمٕمدل

 قمتتدد زيتت٤مدة ظمتتالل ُمتتـ وذًمتتؽ اًمٌٓم٤مًمتت٦م عمٙم٤مومحتت٦م ظُمٓمتت٦م اؾمتتتحداث إمم هتتذا أدى وم٘متتد

  أو قمٜمٍمي٦م عمِم٤ميمؾ شمتٕمرض اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّم٤مدرات أن ٟمٖمٗمؾ وال - اًمريٗمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم االؾمتثامرات

                                                 
(1)Douglas Zhihua Zeng, China‟s Employment Challenges and Strategies after the WTO 

Accession.   

شق جألٚعدظ ) ( 1) ؾـد ٟ ٌج ّٕدس جألِش٠ى١دس فد ١ٙ ٝ ٌج ٖ ػٍد ٚضدأغ١ش  ٟ صد١ٕ صدؼٛد ٌج كّذ قغ١ٓ : ٌج شؾدغ عدحذك،     2222 – 2221عٙشز لحعُِ   ِ،)

 .  55 صـ

(3)Douglas Zhihua Zeng, op. cit.   

(4)Mo Hong'e, China's urban unemployment rate at 4.1pct by 2212,China Governmentis Official 

Web Portal, January 25, 2211 

http://www.gov.cn/english/2211-21/25/content_1722167.htm                   

http://www.gov.cn/english/2011-01/25/content_1792167.htm
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 شم٘مدم ل"W.T.O ىمقاٟملم وم٢من وهلذا ،ُمّمدرهي٤م سمٛمّم٤مًمح يي سمام اخل٤مرضمٞم٦م األؾمقاق ذم مح٤مئٞم٦م

 احلٗمت٤مظ ُمتـ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّم٤مدرات شمتٛمٙمـ ًمٙمل أيًْم٤م وًمٙمـ وم٘مط هذا ًمٞمس ،اًمّملم عمّم٤مًمح مح٤مي٦م

 شمتٛمٙمـ أن ُمـ السمد ،اعم٤موٞم٦م قم٤مًُم٤م اًمٕمنميـ اللظم ذم هب٤م طمٔمٞم٧م اًمتل اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمٛمق ُُمٕمدالت قمغم

ًمٚمتّمدير آُمٜم٦م خمتٚمٗم٦م وومرص ضمديدة أؾمقاق ومتح ُمـ
(1)

 -  

 : )2(التالّٕ زاحملاَ عمٖ منتتش الصني يف التشػّن سّاسات

 اعمحتكم سم٤مًمٓمٚمت٥م هتتاممالا ظمتالل ُمتـ قمٛمؾ ومرص جي٤مدإ قمغم واًمٕمٛمؾ اًمتقفمٞمػ ىمٜمقات ومتح  ,

 ىمتّم٤مدي-الا اهلٞمٙمؾ شمٕمديؾو ديىمتّم٤مالا اًمٜمٛمق ُمٕمدل قمغم احلٗم٤مظو

 شمٓمتقير ظمدُمت٦م ظم٤مصت٦م ،اخلدُم٤مشمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت وشمٓمقير اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اهلٞمٙمٚم٦م إقم٤مدة ُمـ االؾمتٗم٤مدة ,

 قمٛمؾ- ومرص جي٤مدإل اًمتج٤مرةو اًمًٞم٤مطم٦م ىمٓم٤مع وشمٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع

 اًمنميم٤مت وأؾمٝمؿ اعمًتثٛمرة األضمٜمٌٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت احلر واًمٕمٛمؾ اخل٤مص٦م اعم١مؾم٤ًمت شمِمجٞمع  ,

 ١مؾمًت٤متاعمُ  هٞمٙمؾ تٕمديؾًم إو٤موم٦م ،اًمقفم٤مئػ ُمـ يمٌػم طمجؿ شمقومر أن يٛمٙمـ اًمتل حدودةاعم

 تقؾمٓم٦م-واعمُ  اًمّمٖمػمة اًمنميم٤مت شمِمجٞمع و

 ًمدهي٤م اًمتل اًمنميم٤متو اًمٕمامًم٦م يمثٞمٗم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت شمٓمقير و اًمقومػمة اًمٕمامًم٦م ُمقارد ُمـ االؾمتٗم٤مدة -

 اًمًقق- ذم ضمٞمدة ـمٚم٥م طمّمص

 اًمتدوام :ُمثؾ ًمٚمٕم٤مـمٚملم اًمٕمٛمؾ ُمـ ُمرٟم٦م أؿمٙم٤مل إجي٤مد ظمالل ُمـ نطملماعمُ  قفمٗملماعمُ  شمِمجٞمع -

 اعمقؾمٛمٞم٦م- األقمامل و ١مىم٧ماعمُ  اًمدوام اجلزئل،

 اًمتج٤مريت٦م واألقمتامل اًمذاشمٞمت٦م اًمٕمامًمت٦م دقمتؿ هبدف اًمتقفمٞمػ إقم٤مدة ؾمٞم٤مؾم٤مت وشمٜمٗمٞمذ حتًلم  ,

 هتذه شمِمتٛمؾو اعم١مؾمًت٤مت، هٞمٙمٚمت٦م قمٛمٚمٞمت٦م قمتـ اًمٜمت٤مشم٩م اًمٕمامًمت٦م وم٤مئض شمقفمٞمػو اًمٜم٤مؿمئ٦م

 اخل٤مص٦م اعمتقؾمٓم٦م و اًمّمٖمػمة اعمِم٤مريع ومتقيؾ ريٌلتاًمْم ٗم٤مءاإلقم ؾمٞم٤مؾم٦م يكم: ُم٤م اًمًٞم٤مؾم٤مت

  ُمتّم٤مصال اخلدُمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت شمِمجٞمع 5 اًمٕمٛمؾ قمـ واًمٕم٤مـمٚملم رطملمتًاعمُ  قفمٗملمسم٤معمُ 

                                                 
َ،  2221، عددرطّرش 316( ػػّددحْ جٌددشٚجف : ٔظددشز جٌمددشخ ٌٍصدد١ٓ ٚٔظددشز جٌصدد١ٓ ٌٕفغددٙح، جٌؾددشق جألٚعددظ،،  جٌؼددذد 3)

 .  34صـ

(2) Yutong LIU, Employment Situation and Employment Policies in China, Ministry of Labour and 

Social Security.   
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 شمٜمٗمٞمذ ،اًمتٗمْمٞمٚمٞم٦م اًميائ٥م وؾمٞم٤مؾم٦م ضمتامقملالا ُملم٠ماًمت إقم٤مٟم٤مت ؾمٞم٤مؾم٦م شمٜمٗمٞمذ ظمالل ُمـ اًمٌٓم٤مًم٦م

 اًمٙمٌػمة ريم٤متتاًمِم طمجؿ شم٘مٚمٞمص ،اعمحروُم٦م اعمجٛمققم٤مت ٤ًمقمدةعمُ  اًمتقفمٞمػ إقم٤مدة سمرٟم٤مُم٩م

 شمٚمتؽ ذم وفمت٤مئػ ذم اًمٕمٛمتؾ قمتـ نتطملماعمُ  ووتع SOEs ًمٚمدوًمت٦م اعمٛمٚمقيم٦م اعمتقؾمٓم٦مو

 األقمامل قمٗم٤مءإل إو٤موم٦م ،اًمٕم٤مئدات قمغم اًميائ٥م ُمـ اعم١مؾم٤ًمت إقمٗم٤مء ـمريؼ قمـ اًمنميم٤مت

 األقمامل، سمتٚمؽ اًمّمٚم٦م ذات اًمرؾمقم ُمـ اًمٕمٛمؾ قمـ واًمٕم٤مـمٚملم نطملماعمُ  قفمٗملمٛمُ ًمٚم اًمذاشمٞم٦م

 قفمٗملماعُمت و  اًمٕمت٤مـمٚملم ُمتـ ٘مدُمت٦ماعمُ  واعمِمت٤مريع اًمذاشمٞمت٦م ًمألقمتامل وتامن صٜم٤مديؼ ٟمِم٤مءإ و

 ومقائد- دون ىمروض قمغم احلّمقل ُمـ متٙمٞمٜمٝمؿ و نطملماعمُ 

 واًمٕمت٤مـمٚملم رطملمتًتاعمُ  ـُم %36 شمقفمٞمػ ظمالل ُمـ ،اخلدُم٤ميت اًم٘مٓم٤مع ُم١مؾم٤ًمت شمِمجٞمع  ,

 ءقمٗمت٤مإو االضمتامقمتل اًمتت٠مُملم إقم٤مٟمت٦م ؿشم٘متدي ُمتع اًم٘مٓمت٤مع قفمٗملُُمت قمدد إلمج٤مزم اًمٕمٛمؾ قمـ

 اًمّمٚم٦م- ذات اًمرؾمقمو اًميائ٥م ُمـ اًم٘مٓم٤مع ُم١مؾم٤ًمت

 اًمٕم٤مـمٚمت٦م رحي٦متاًمِمت قمتغم اًمٕمٛمؾو ومقري٦م، وفم٤مئػ قمغم ًمٚمحّمقل اعمحروُم٦م اًمٗمئ٤مت ُم٤ًمقمدة ,

 ُمتـ ،ؾمتٜم٦م 16 ُمتـ األيمثتر واإلٟم٤مث ؾمٜم٦م 06 ُمـ األيمثر اًمذيمقر ًمٗمئ٦م اًمٕمٛمؾ قمغم واًم٘م٤مدرة

 ؾمتٗم٤مدةالا ُمع وفم٤مئٗمٝمؿ ذم  اًمٕمامل شمثٌٞم٧م و قمٛمؾ ومرص ؼخلٚم ُم٤مًمٞم٦م دظمالتُمُ  شم٘مديؿ ظمالل

 ضمتامقمل-الا ُملم٠ماًمت إقم٤مٟم٦م ُمـ

 وزيت٤مدة اًمتقفمٞمتػ إقمت٤مدة جم٤مل ذم اعم٤مًمٞم٦م اعمدظمالت ًمزي٤مدة اعمٞمزاٟمٞم٦م ُمًتقي٤مت خمتٚمػ شمٕمديؾ ,

 اًم٘مديٛم٦م- اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًم٘مقاقمد و اًمٖمرسمٞم٦م و اًمقؾمٓمك اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمتِمٖمٞمؾ إقم٤مدة دقمؿ صٜم٤مديؼ

 ذم سمت٤مًمٕم٘مقد اًمٕمٛمتؾ ٟمٔمت٤مم شمٜمٗمٞمتذ و  Industrial relationsاًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ٕمالىم٤متاًم ًمٞم٦مآ شمٓمقير ,

 قفمٗملماعُمت عمٛمتثكم اًمٕم٤مُم٦م اجلٛمٕمٞم٦م ذم ريم٤متتاًمِم أدوار شمِمجع و احليي٦م اعم١مؾم٤ًمت تٚمػخُم 

  قفمٗملم-اعمُ  ُمِم٤مريم٦م ًمتحًلم اًمٕمامًمٞم٦م اًمٜم٘م٤مسم٤متو

                                                 
   جٌؼولحش جٌصدٕحػ١سIndustrial relations : َ٘دٟ جٌطش٠مدس جٌطدٟ ٠طؼحِدً ذٙدح أصدكحخ جٌؼّدً ٚ جٌؼّدحي. ق١دُع ٠مد١ُ ٔظدح

جٌؼولحش جٌصٕحػ١س جٌطمح١ٌذ ٚ جٌمٛجػدذ جٌطدٟ ضكىدُ ٘دزٖ جٌؼ١ٍّدس. ٚضُغدّٝ ٘دزٖ جٌؼ١ٍّدس فدٟ ذؼدا جأللطدحس ػولدحش جٌؼّدً. 

ٌؼّحي ئؾدشجءجش جٌؼولدحش جٌصدٕحػ١س ٌٍطٛصدً ئٌدٝ جضفحل١دحش قدٛي ِغدحتً جٌشجضدد، ٚؽدشٚط ٠ٚغطخذَ أصكحخ جٌؼًّ ٚ ج

ُّٛظفددْٛ فددٟ وػ١ددش ِددٓ  جٌؼّددً، ٚعددحػحضٗ، ٚئؾددشجءجش جٌطٛظ١ددف ٚجٌطددذس٠د، ِٚؾددحس٠غ جٌّؼددحػ، ٚجٌطددأ١ِٓ. ٠ٚؾددىً جٌ

 جٌصٕحػحش، ٔمحذس ػّحي.
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 شمٚمتؽ ووع و  اًمْمٖمط ًمتخٗمٞمػ ٤مرئ٦مـم شمداسمػم خت٤مذال ،اًمٌٓم٤مًم٦م قمغم ًمإلٟمذار ُمًت٘مر ٟمٔم٤مم جي٤مدإ ,

 اجلديتدة اًمٕمامًمت٦م شمقفمٞمتػو اًمٕمٛمتؾ قمتـ اًمٕم٤مـمٚملم ًمؽمشمٞم٥م و٤موم٦مإ ظمت٤ٌمر،الا حت٧م اًمتداسمػم

   اًمٕمٛمؾ- ًمًقق اًمداظمٚم٦م ٝم٤مضمرةاعمُ و

 يمٌتػم سمِمتٙمؾ االىمتّمت٤مدي٦م اًم٘متقة ٕمتززي ُم٤م ُمًتٛمًرا ٟمٛمًقا ًمٚمّملم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م مج٤مزمإ يِمٝمد

 ضمتامقملا وامن ٟمٔم٤مم فمؾ ذم   ىمتّم٤مدي،الا اهلٞمٙمؾ ٕمديؾشم إؾمؽماشمٞمجٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم يمٌػم دحل ويًٝمؿ

 ُمتـ) اًم٘م٤مدُمت٦م ؾمتٜمقات رتاًمٕمِمت ظمتالل اًمّملم ذم اًمتقفمٞمػ إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمتٛمثؾ طمٞم٨ُم  -قةىم يمثرأ

 :)1( ايمتايمقة اظمحاور دم ( م 8686 – 8611

 اًمٜمٛمتق يمٗمت٤مءةو ضمتقدة شمٕمزيتز و %0 ُمتـ يمثر٠مسمت مجت٤مزماإل اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ذم ؾمٜمقي ٟمٛمق حت٘مٞمؼ ,

 -دياالىمتّم٤م

 إلؾمتؽماشمٞمجٞم٦ما ؾمت٤مدأ روعتُمِمت ريت٤مفاأل ُمتـ اًمٕمامًمت٦م ىاًم٘متق ومت٤مئض ٟم٘متؾ قمٛمٚمٞم٦م ضمٕمؾ ,

 ُمتـ اًمزراقمٞم٦م همػم ّمٜم٤مقم٤متاًم ٟمحق اعمدن ممإ اًمٕمامًم٦م هذه ُمـ ضمزء ٟم٘مؾ ظمالل ُمـ ،اًمتقفمٞمػ

 اًمزراقمٞمت٦م همتػم اًمريٗمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت اًمريػ ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقى ٟم٘مؾ ظمرىأ ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ ،ٟم٤مطمٞم٦م

 ٤مُمٚم٦م-اًمٕم ىاًم٘مق ؼومُ شمد ًمتنيع

 قطمد-ُمُ  ضمتامقملا امنو ٟمٔم٤مم جي٤مدوإ اًمريٗمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم ضمتامقملالا ًمٚمْمامن ٟمٔم٤مم سمٜم٤مء شمنيع ,

 اًمٕم٤مُمٚم٦م- اًم٘مقة ذم ِم٤مريم٦ماعمُ  ُمٕمدل ظمٗمضو اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمققمٞم٦م حتًلمو شمٓمقير ,

 ُمتٜمخٗمض ٕمتدلُمُ  قمتغم ظٗم٤محلا و ،هةاأل شمٜمٔمٞمؿ سمًٞم٤مؾم٦م اًمتٛمًؽ و اعمًتداُم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ ,

 ظمتالل %06 ممإ %36 ُمتـ رتُْمتاًمتح ُمًتقى رومعو ،اًمٕمامًم٦م شمزايد ٚم٦مٙمِمعم حؾيم ًمٚمٛمقاًمٞمد

 -قرةاعمذيم اًمٗمؽمة

                                                 
(1) Guoji Yan (Academy of Economic Research, the State Planning Commission, Beijing), Wang Yong 

Xi & Liu Jia Qiang (Southwest University of Finance and Economics, Chengdu, Sichuan), 2221–

2222:A Research on China‟s Employment Strategy, Econ mist, 24.2221.  
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 األـمٌت٤مء إمم شمٗمت٘متد اًمتل اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمٓمٌٞم٦م اعُم١مؾم٤ًمت سم٢مٟمِم٤مء اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م اهتٛم٧م وم٘مد

 مت٧م اًمٓمٌٞم٦م ُم٤متاخلد شمٓمقر ُمع - يمٌػمة سم٠مقمداد اًمًٙم٤من ويٛمقت األُمراض ومٞمٝم٤م وشمٜمتنم واألدوي٦م

اًمِم٤مئٕم٦م واألُمراض اعُمًتقـمٜم٦م األُمراض قمغم اًمًٞمٓمرةُ 
(1).  

 ًمٙمؾ اًمٖمري اًمٓم٥م قمٚمؿ ذم ـمٌٞم٥م ُيقضمد يم٤من أٟمف م1424 ًمٕم٤مم اًمدوزم اًمٌٜمؽ شم٘مرير ذم وضم٤مء

 أُم٤م - ٟمًٛم٦م 346 ٟمحق ًمٙمؾ اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٓم٥م ذم ومم٤مرس ،ٟمًٛم٦م 8106 قمـ ىمٚمٞماًل  يزيد ُم٤م

 ًمٙمتؾ واطمتد ُمتٜمٝمؿ ومٙمت٤من اإلؾمتٕم٤موم٤مت إمم اًمّمٞم٤مدًم٦م ُمـ اًمٗمئ٤مت عمجٞم ُمـ لماًمّمحٞم اعم٤ًمقمدون

 ٟمًٛم٦م 466
(2)

- 

 ،ُمقىمتع يمتؾ ذم  ريٗمٞمت٦م صحٞم٦م ظمدُم٤مت ظمٚمؼ ذم متثٚم٧م يمٌػمة سمٛمجٝمقدات احلٙمقُم٦م وىم٤مُم٧م

 احلديثت٦م اًمٓمت٥م أقمامل قمغم ويدرسمف ًمٞمٕمٚمٛمف اًمريػ وـمٌٞم٥م اعمديٜم٦م ـمٌٞم٥م سملم يمٌػم اًمتح٤مم وحت٘مٞمؼ

  - اًمّمٞمٜمل اًمٓم٥م قمـ ُمٕمٚمقُم٤مشمف سمج٤مٟم٥م

 اظمجفودات هذه كتقجة من وىمان
(3)

: 

 - يمٌػم طمد إمم اًمقومٞم٤مت ُمٕمدل اٟمخٗم٤مض ,1

  أـم٤ٌمء همػم ـمٌٞمقن قمامل سم٤مًمٕمٛمؾ وي٘مقم ،اًمتخدير طم٤مالت أهمٚم٥م ذم اإلسمر وظمز اؾمتخدام ,8

 اًمٕم٤مُمٚملم مجٞمعُ  ومٞمٝم٤م وُيًٝمؿ ،اًمٕمٛمؾ ي٘متْمٞمٝم٤م ومؽمة يمؾ ذم دوري٦م صحٞم٦م ُمٕمًٙمرات إىم٤مُم٦م ,3

  - اًم٘مٓم٤مقم٤مت يمؾ ذم

 إٟمتت٤مج ُمتـ اًمٓمٌٞم٦م اًمٌالد اطمتٞم٤مضم٤مت جلٕمؾ واعمٝمامت األضمٝمزة سم٠مىمؾ ًمقو اعمًتٛمر اًمٌح٨م ,1

  - اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م

 إمم وشمقضمٞمٝمتف اًمّمتحل اجلٝمت٤مز إمم وشمٜمٗمٞمذه رئ٤مؾمتف وإؾمٜم٤مد األهة شمٜمٔمٞمؿ روعتُمِم ىمٞم٤مم ,0

 - اًمّملم أٟمح٤مء مجٞمع اعمنموع قمؿ وسمذًمؽ ،اًمًٞم٤مد اجلٝم٤مز

                                                 
 .21صـ  ( ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ ؽٝ،  وً ؽٝء ػٓ جٌص١ٓ، جٌؿضء جٌػحٟٔ، ِشؾغ عحذك،2)

( ِكّذ غش٠د ِكّذ ػرذ جٌشقّٓ : ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح فدٟ جٌفطدشز ِدٓ ) 1)

 .  325 – 327َ (، ِشؾغ عحذك، صـ صـ  1272 – 1211

 . 147 - 146َ، صـ صـ  1274( صوـ ؾوي : جٌطد ٚجٌؼٍُ فٟ جٌص١ٓ، دجس جٌّؼحسف، ِصش، 2)
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 - اًمّملم ذم ُم٦ماعمًتخد احلٛمؾ ُمقاٟمع أٟمقاع مجٞمع شمّمٜمٞمع ذم اًمٜمج٤مح ,1

 يم٤مُمٚمت٦م ؿمتٌٙم٦م وشمِمتٙمٚم٧م ،اًمّمتلم أٟمح٤مء ذم واًمٕمالج اًمٓم٥م ووطمدات اعمًتِمٗمٞم٤مت شمٜمتنم

 ًمٚمٕمت٤مُمٚملم اًمٕمالج شم٠مُملم ٟمٔم٤مم وقُمٛمؿ ،أوًمٞم٦م سمّمقرة واألري٤مف اعمدن ذم اًمّمحٞم٦م ًمٚمخدُم٤مت ٟمًًٌٞم٤م

 ذم اًمّملم شمّمٜمػ - األومراد وطم٤ًمب االضمتامقمل اًمتدسمػم سملم اجلٛمع ذم اعُمتٛمثؾ واًمٌٚمدات اعمدن ذم

 وٟمًت٦ٌم اجلتدد اعمقاًمٞمتد وومٞم٤مت وٟم٦ًٌم ًمٚمٗمرد اعُمتقىمع اًمٕمٛمر ُُمٕمدل طمٞم٨ُم  ُمـ اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول ُُم٘مدُم٦م

 إمم - اعُمت٘مدُم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمدول ُمًتقى ُمـ سمٕمْمٝم٤م وي٘مؽمب ،واًمٜمٗم٤مس احلٛمؾ ومؽمة ذم اًمٜم٤ًمء وومٞم٤مت

 ٚمٞمتقنُم 1228و ،ـمٌٞم٥م ُمٚمٞمقن 221 ُمٜمٝمؿ ،ـمٌل ومٜمل ُماليلم 425 سم٤مًمّملم يقضمد م8661 قم٤مم هن٤مي٦م

 ؿمخص أًمػ ًمٙمؾ ـمٌٞم٥م 14’1 سمٛمتقؾمط ،مُمرض
(1)

- 

 ُمتـ أًمًٗم٤م 11 ُمٜمٝم٤م آالف 360 اًمّملم ذم اًمّمحٞم٦م اهلٞمئ٤مت قمدد سمٚمغ م 8663 قم٤مم هن٤مي٦م وذم

 3603 واًمٓمٗمقًم٦م سم٤مألُمقُم٦م اخل٤مص٦م اًمّمحٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت قمدد وسمٚمغ ،واعمًتقصٗم٤مت اعمًتِمٗمٞم٤مت

 اعمًتِمتٗمٞم٤مت ذم األهة قمدد غوسمٚم ،األُمراض وقمالج ًمٚمقىم٤مي٦م اعمًتِمٗمٞم٤مت ُمـ 1311و ُم١مؾم٦ًم

 ،ـمٌٞمت٥م ُمٚمٞمتقن 33-1 ُمتٜمٝمؿ ُمٚمٞمتقن 81-1 إمم اًمّمح٦م قم٤مُمكم قمدد ووصؾ ،هير ُمٚمٞمقن 8-4

 ُمـ ًمٚمقىم٤مي٦م ُمريمز 3166 اًمّملم وذم ،اعمًجالت اعمٛمرو٤مت ُمـ ُمٚمٞمقن 81-1 ،ـمٌٞم٥م وُم٤ًمقمد

 هتتتؿ يمتام ،اًمًت٤مرس وسم٤مء وُمقاضمٝم٦م اإليدز وقمالج وىم٤مي٦م أقمامل شم٘مقي٦م شمؿ يمام ،وقمالضمٝم٤م األوسمئ٦م

 شم٠مصمػمات ُمـ هل٤م عم٤م اًمّمحٞم٦م سم٤مًمرقم٤مي٦م واالهتامم اًمتٚمقث ٟم٦ًٌم وشم٘مٚمٞمؾ ،اًمٌٞمئ٦م ٟمققمٞم٦م سمتحًلم اًمّملم

 االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق قمغم خمتٚمٗم٦م
(2)

- 

 ذم ،اعم٤موتٞم٦م اخلٛمس اًمًٜمقات ظمالل اًمًٙمٜمٞم٦م اًمتجٛمٕم٤مت ذم اًمّمحٞم٦م اًمرقم٤مي٦م ُمرايمز ٟمجح٧م وىمد

 هن٤ميت٦م ومٗمتل - اًمٕم٤مُمت٦م اًمّمتح٦م ظمدُم٤مت حتًلم دجلٝمق يمٌػمة ُم٤ًممه٦م وىمدُم٧م اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم صم٘م٦م يم٥ًم

 اعمًتتقى قمغم أُٟمِمئ٧م اًمتل اًمًٙمٜمٞم٦م ًمٚمتجٛمٕم٤مت اًمّمحٞم٦م اًمرقم٤مي٦م ُمرايمز قمدد سمٚمغ ،م 8611 أيمتقسمر ؿمٝمر

 اعمرايمتز هتذه قمتغم اعمتؽمدديـ قمتدد سمٚمتغ ،م 8611 ًمًٜم٦م األومم رةتاًمٕمِم األؿمٝمر وذم - أًمًٗم٤م 33 اًمقـمٜمل

  إمم اًمًٙمٜمٞم٦م ًمٚمتجٛمٕم٤مت اًمّمحٞم٦م اًمرقم٤مي٦م ُمرايمز قمغم اًمٙمٌػم اإلىم٤ٌمل أدى وىمد - ُمرة . ومرد ُمٚمٞمقن 166

                                                 
 . 121 - 122ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ ( ِحوٗ ٌٟٚ ؾ1١)

 . 43( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك،  صـ2)
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 اعمجت٤مل ذم اًمٕمٛمتؾ ٟمقاة يِمٙمٚمقن اًمذيـ األـم٤ٌمء ُمـ اًمٙم٤مذم ًمٚمٕمدد اًمّملم اومت٘م٤مر قمغم اًمْمقء شمًٚمٞمط

 إمم اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمت٦م وشمًتٕمك ،م 8611 ًمٕمت٤مم اًمّمتلم ذم قم٤مم مُم٤مرس ـمٌٞم٥م أًمػ 23 يقضمد - اًمٓمٌل

 اإلمجت٤مزم اًمٕمتدد زي٤مدة يٕمٜمل مم٤م ،م 8686 قم٤مم سمحٚمقل ومرد آالف نمةقم ًمٙمؾ مم٤مرؾملم أـم٤ٌمء 8,3 شمقومػم

 أًمػ 166 إمم أًمػ 366 سملم ُم٤م اعمامرؾملم ًمألـم٤ٌمء
(1)

-   

 وأٟمِمت٠مت ،اًمتٌالد ذم اًمّمتحٞم٦م سم٤مًمرقم٤مي٦م سم٤مًمًٖم٤م اهتامًُم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة اهتٛم٧م وم٘مد طم٤مل أي٦م وقمغم

 وقمٞم٤مدات قم٤مُم٦م ُمًتِمٗمٞم٤مت ح٤مومٔم٤متاعم مجٞمع ذم ومِمٞمدت ،واألري٤مف اعمدن ذم اًمٓمٌٞم٦م ًمٚمخدُم٤مت ؿمٌٙم٦م

 اًمٓمت٥م شمٜمٛمٞمت٦م قمتغم سمٜمِم٤مط وقمٛمٚم٧م ،اعمٕم٤مس اًمٖمري اًمٓم٥م سمتٓمقير اًمّملم واهتٛم٧م ،صحٞم٦م وُمرايمز

اًمت٘مٚمٞمدي اًمّمٞمٜمل
(2)

 -  

 إمم االضمتامقمتل اهلٞمٙمتؾ ُمًتقى شمٖمػم اخل٤مرضمل واالٟمٗمت٤مح ًمإلصالح اًمّمٞمٜمٞملم اٟمتٝم٤مج وُمع

االضمتامقمتل احلتراك وزيت٤مدة االضمتامقمٞم٦م اًمٗمئ٤مت هٞمٙمؾ شمٓمقر أدى ٨ُم طمٞم يمٌػم، طمد
(3)

 فمٝمتقر إمم 

 واؾمتتج٤مسم٧م اعمجتٛمتع، أومراد سملم اًم٤ٌمرزة اًمٗمقارق وشم٤ٌمقمد اجلديدة االضمتامقمٞم٦م اعمرايمز ُمـ اًمٕمديد

 ُمٚمحقفًمت٤م، شمٖمتػًما اعمٕمٞمِمتٞم٦م اًمّمٞمٜمٞملم أطمقال وشمٖمػمت ضمديد، ُمـ اًمتِمٙمٞمؾ إلقم٤مدة اًمٗمئ٤مت ُمٕمٔمؿ

 اًمتت٤مريخ ذم ُمثٞمتؾ ًمتف يًتٌؼ مل ذياًم اإلصالح أٟمِمٓمتٝمؿ وأؾمٚمقب اًمٜم٤مس طمٞم٤مة ـمري٘م٦م وؿمٝمدت

 - اًمّمٞمٜمل

٤ًٌم اًمريػ ُمديٜم٦م اًمّمٞمٜمل،شمٕمد اعمجتٛمع حتدي٨م حتقل وذم  االضمتامقمٞمت٦م اًمتٖمتػمات ذم ُمٝمتاًم  ضم٤مٟم

 اإلٟمت٤مضمٞمت٦م اًم٘متقة ـمٞم٤مهتت٤م ذم  حتٛمتؾ اًمتل اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمريػ ُمديٜمف شمٕمٙمس ٨ُم طمٞم اًمٙمؼمى،

 اًمت٘متدم دومع أضمؾ ُمـ اًمت٤مرخيل اًمت٘مدم دالئؾ سمتجٛمٞمع وشمتّمػ اإلٟمت٤مج، قمالىم٦م وأؿمٙم٤مل اعُمتٓمقرة

  اًمت٘مٚمٞمدي٦م، األري٤مف ذم اعمٜمٖمٚمؼ اعمتخٚمػ احلٞم٤مة أؾمٚمقب اًمّمٞمٜمٞمقن طمٓمؿ وم٘مد اًمت٤مرخيل- االضمتامقمل

                                                 
 .  12َ، صـ2212( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد  ئذش٠ً 3)

 . 147 - 146شؾغ عحذك،  صـ ( صوـ ؾوي : جٌطد ٚجٌؼٍُ فٟ جٌص١ٓ،  1ِ)

دٝد طرمددس ٚأ فثددس أخددشٜ، ( 2) ّحػ١ددس ٌئ ّحػ١ددس ِدٓد طرمددس ٚأ فثددس جؾط ؿّٛػددحش جالؾط ؿطّددغ ٚأ جٌّ ٔطمددحي أفددشجد جٌّ دٛد ج كددشجن جالؾطّددحػٟ :٘  ٌج

ؿدضء جألٚي ، ِشؾدغ عدحذك ، ؼحصدشْٚ ،  ٌج ١ْٕٛ جٌّ صد١ ٚذٓد :ٌج ظش: ٚ ٌطفحص١ً ٔج ض٠ذ ِٓ ج ُ ِٓ ٚظ١فس ئٌٝ ٚظ١فس أخشٜ . ٌّ ٔطمحٌٙ  ٚج

  . 212صـ 
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 اًمٕمت٤مم- اًمتٕمٚمٞمٛمتل اعمًتقى شمٕمزيز قمغم وقمٛمٚمقا حتديًث٤م، أيمثر اًم٘مرى ذم اعم٤مدي٦م اًمث٘م٤موم٦م وضمٕمٚمقا

 وًمتذا اشم٤ًمقًم٤م- أيمثر سمّمقرة اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل ُمع ؿاًمتٗم٤مه زي٤مدة قمغم أيًْم٤م قمٛمٚمقا ٟمٗمًف، اًمقىم٧م وذم

 االضمتامقمتل اإلصتالح سم٘متقة ودومٕمتقا اًمت٘مٚمٞمتدي، اعمجتٛمتع هٞمٙمتؾ أوصت٤مل شمٗمٙمٞمؽ ذم  ؾم٤ممهقا

اعمجتٛمع حتدي٨م ُمًػمة ُمـ ـمقروا وًمذًمؽ األري٤مف، ذم اًمث٘م٤مذم واًمتجديد
(1)

- 

 ذم سمقوتقح ؽذًمت ودمغم ،أؿمٙم٤مهل٤م ؿمتك ذم اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م قمغم قمديدة شمٖمػمات ـمرأت وىمد

 اًمًتامح ُمتع ُمقطمتدة رؾمتٛمٞم٦م ًمٖم٦م واؾمتخدام اًمٚمٖم٦م شمًٌٞمط ذم اًمدوًم٦م هب٤م ىم٤مُم٧م اًمتل اعمجٝمقدات

 سمترز واوتح ًمتٖمػم اًمدي٤مٟم٤مت وشمٕمرو٧م ،اعمتٕمددة األىمٚمٞم٦م ًمٚم٘مقُمٞم٤مت اعمحٚمٞم٦م اًمٚمٝمج٤مت سم٤مؾمتخدام

 ذم اتاًمتٖمػم ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ وؿمٝمد ،اًم٘مقُمٞم٤مت يم٤موم٦م سملم اًمديٜمل االقمت٘م٤مد طمري٦م شمٓمٌٞمؼ ذم ذًمؽ

 هبتدف اًمتٖمتػمات ُمتـ ؾمٚمًتٚم٦م اًمٗمٜمتقن ؿمتٝمدت يمام ،اعمًتٛمر اًمتٓمقير وؿمٛمٚمف وُمٜم٤مهجف أٟمٔمٛمتف

(2) ُمٚمحقفًم٤م شمٓمقًرا واًمٜمنم اًمّمح٤موم٦م طمريم٦م ؿمٝمدت وأيًْم٤م ،ازده٤مره٤م قمغم اًمٕمٛمؾ
 - 

 ؿمتٞم٤مو ديٜم٩ملقمٝمد ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ٟمٔم٤مم إصالح طمّمؾ االضمتامقمل اًمتٖمػم فمؾ وذم

 احلتزب اهتامُم٤مت ُمـ قم٤مًمٞم٦م درضم٦م قمغم اعمت٘مدم اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمريم٥م ٤مقًمٚمح اًمٓمٛمقطم٦م وؾمٞم٤مؾمتف لسمٜم٩م

 اًمّمتلم ذم واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم اًمت٘مٜمٞم٤مت اٟمتنمت اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمققمل شمٕمٛمٞمؿ أضمؾ وُمـ اًمِمٞمققمل-

 أصتٌح٧م وًمتذا احلديثت٦م، واعمٕم٤مرف اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يًتخدُمقن اًمذيـ اعمث٘مٗملم ُمـ ضمٞماًل  وأؾم٧ًم

اًمٕم٤مم سم٤مًم٘مٌقل ٔمكحي اًمذي اًمت٘مٞمٞمؿ وُمٕمٞم٤مر ُم٘مٞم٤مس اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م
(3)

- 

 اًمتٜمٛمٞمتت٦م ذم  ومريتًدا ٟمٛمقذضًمت٤م اًمث٤مًمت٨م ًمٚمٕمت٤ممل شم٘متتدم أن اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتجرسمت٦م اؾمتتٓم٤مقم٧م وًم٘متد

 أن ذم وٟمجحت٧م اًمتٜمٗمس قمتغم واالقمتتامد االؿمؽمايمٞم٦م أؾم٤مس قمغم ي٘مقم ،واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م

 زتشم ُمت٤مول اًمّمتٞمٜمل اًمزقمٞمؿ وىم٤مم ،قمٔمٛمك دوًمٞم٦م ىمقة ضم٤مهؾ وم٘مػم ُمتخٚمػ زراقمل سمٚمد ُمـ دمٕمؾ

 يمٚمف هذا حت٘مٞمؼ ذم األمهٞم٦م سم٤مًمغ سمدور لشمقٟم٩م
(4)

- 

                                                 
 . 216( ٚٚذٓ  : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ ،  جٌؿضء جألٚي ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

( ِكّذ غش٠د ِكّذ ػرذ جٌشقّٓ : ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح فدٟ جٌفطدشز ِدٓ ) 1)

 .362َ (، ِشؾغ عحذك،  صـ 1272 – 1211

 .76-75غطمر١ٍس ٌٍص١ٓ فٟ جٌٕظحَ جٌذٌٟٚ ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ ( ١ٌٚذ ع١ٍُ ػرذ جٌكٟ : جٌّىحٔس ج2ٌّ)

 .153( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ ل، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 شُمت١مصمر اًمتل اًمقطمدات ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ يتٙمقن طمل يم٤مئـ أي ؿم٠من ؿم٠مٟمف اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم ُيٕمد

 أهنت٤م يمام ،اًمرؾمٛمٞم٦م األضمٝمزة قمٚمٞمٝم٤م وُيٓمٚمؼ احلٙمؿ ذم شمِم٤مرك ىمد اًمقطمدات هذه اًمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م ذم

 شُمٕمؼم وسمام ،وٖمقط ُمـ يامرؾمف وسمام ،ُمٓم٤مًم٥م ُمـ شم٘مدُمف سمام قمٚمٞمف ١مصمرشمُ  ًمٙمٜمٝم٤م احلٙمؿ ظم٤مرج شمٙمقن ىمد

 اًمرؾمٛمٞم٦م همػم األضمٝمزة اؾمؿ األظمػمة األضمٝمزة هذه قمغم وٌيٓمٚمؼ ،شم٠ميٞمد ُمـ قمٜمف
(1)

- 

 ذم اعمٓمٌ٘م٦م واألقمراف واًمٚمقائح واألٟمٔمٛم٦م اًم٘مقاٟملم جمٛمققم٦م اًمّمٞمٜمل اًمًٞم٤مد سم٤مًمٜمٔم٤مم ٌي٘مّمد

 واعمجتٛمتع اًمدوًمت٦م سمتلم واًمٕمالىمت٦م احلٙمقُمت٦م وٟمٔمت٤مم ٦ماًمدوًمت ؾمٚمٓم٦م حتدد اًمتل اًمرئٞمز اًمّملم سمر

 اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ وهمػمه٤م
(2)

- 

  - األومراد ُمـ ىمٚم٦م يد ذم اًمًٚمٓم٦م شمريمز تت

  - ي٦ماإلدار احلٙمقُم٦م وٟمِم٤مـم٤مت اًمدوًم٦م أضمٝمزة قمغم وهٞمٛمٜمتف احلزب شمدظُمؾ تتت

  - واًمٗم٤ًمد اًمٌػموىمراـمٞم٦م تت

 وطمٙمقُمٞمت٦م طمزسمٞمت٦م ُمٜم٤مصت٥م يتتقمم ٨ُم طمٞم اًمقىم٧م ذات ذم ًمٚمٗمرد ُمٜمّم٥م ُمـ أيمثر سملم اجلٛمع تت

   - ُُمتٕمددة

 اًمقـمٜمٞمت٦م اًم٘متقات سمتلم ُم٘مًتٛم٦م شمزال ال اًمّملم يم٤مٟم٧م ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م احلرب اٟمتٝم٧م قمٜمدُم٤م

 األظمػم وحتلم لشمقٟم٩م لتشمً ُم٤مول سم٘مٞم٤مدة اًمِمٞمققمل األمحر واجلٞمش ،( شمِمؽ يم٤مي شمِم٤مٟم٩م ) سم٘مٞم٤مدة

 وومِمتٚم٧م ،اًمِمتامًمٞم٦م اعم٘م٤مـمٕمت٤مت ُمتـ األيمتؼم اجلتزء قمتغم وؾمٞمٓمر ،اًمٗمج٤مئل  اًمٞم٤مسم٤من اهنٞم٤مر ومرص٦م

 ُمراطمٚمٝم٤م ذم اًمّملم صمقرة دظمٚم٧م م 1410 قم٤مم وذم ،اًمٗمري٘ملم   سملم ًمٚمت٘مري٥م اًمٕمديدة اعمح٤موالت

  إمم األمحر اجلٞمش ؾووص ،م 1411 قم٤مم ذم سمدأت اًمتل األهٚمٞم٦م احلرب ُمرطمٚم٦م وهل ،األظمػمة

                                                 
( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، 4)

 .  52 -51حذك، صـ صـ  ِشؾغ ع

(2)http://arabic.china.org.cn/a-zhengzhi/index.htm  

 117َ (، ِشؾدغ عدحذك، صدـ  2225 – 1221( ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : جٌٕخرس جٌغ١حع١س ٚجإلصوـ جٌغ١حعٟ فٟ جٌصد١ٓ ) 2)

. 



127 

  

 
 
 

 اًمّمتلم مجٝمقريت٦م سمت٢مقمالن اٟمتٝمت٧م اًمتتل األطمتداث وشمت٤مسمٕم٧م ،م1414 قم٤مم يٜم٤مير ذم سمٙملم

م1414 أيمتقسمر ذم اًمِمٕمٌٞم٦م
(1)

- 

 لشمِمؽ يم٤مي شمِم٤مٟم٩مل وـمرد األُمقر ُم٘م٤مًمٞمد قمغم ًمًٞمٓمرةا ذم اًمّملم ذم اًمِمٞمققمٞمقن ٟمجح وم٘مد

 ،سمٙمتلم ذم اًمٜمزقم٦م اعم٤مريمًٞم٦م ٕمٌٞم٦ماًمِم اًمّملم مجٝمقري٦م وأقمٚمٜم٧م ،ل شم٤ميقان ل أو ومقرُمقزا ضمزيرة إمم

 اًمقـمٜمٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م ُم٘مًرا شم٤ميقان ص٤مرت سمٞمٜمام
(2)

- 

 شمتقٟم٩م ُم٤موشمًك اًمزقمٞمؿ سم٘مٞم٤مدة ًمٚمِمٞمققمٞملم واًمًٞم٤مد اًمٕمًٙمري االٟمتّم٤مر أن اًم٘مقل ويٛمٙمـ

 اًمٜمٔمت٤مم صتٞم٤مهم٦م إقمت٤مدة ُمًتئقًمٞم٦م األومم اًمقهٚمت٦م ُمٜمذُ  محٚمٝمؿ ىمد ،م 1414 ؾمٜم٦م دوًمتٝمؿ إقمالن ذم

 دائترة ُمتـ ًمٚمختروج اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٕم٥م ىمٌتؾ ُمتـ اٟمتٔم٤مره ـم٤معم٤م اًمذي األُمر ،ّملماًم ذم اًمًٞم٤مد

 واالؾمتٕمامر اإلىمٓم٤مع
(3)

- 

   .الدستُز اجلدِد الصّين السّاسْ الهعام مكدمٕ يف َِأتْ

 يمتام ل اًمدوًمت٦م ذم  احلٙمتؿ وٟمٔمت٤مم احلٙمقُمت٦م ؿمٙمؾ شُمٌلم اًمتل اًمقصمٞم٘م٦مل سم٠مٟمف اًمدؾمتقر ُيٕمرف 

 دؾمتتقري٦م وصمٞم٘مت٦م ؿمٙمؾ ذم  صدرت اًمتل ًمٚمدوًم٦م اعمٜمٔمٛم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقاقمد ٛمققم٦مجم لسم٠مٟمف ُيٕمرف

 سمّمتٗم٦م شمّمتدر اًمتل اًمقصمٞم٘م٦م ل سم٠مٟمف ُيٕمرف أيًْم٤م األؾم٤مس هذا وقمغم -لسمذًمؽ اعمختّم٦م اًمًٚمٓم٦م ُمـ

 ل اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م اًمًٚمٓم٦م ُمـ رؾمٛمٞم٦م
(4)

- 

                                                 
 .42 ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ ل، ِشؾغ عحذك، صـ( 3)

سأفص جٌؾ١خ ٚآخشْٚ : آع١ح فٟ جٌطحس٠خ جٌكذ٠ع ٚجٌّؼحصش، جٌٕحؽش : ػ١ٓ ٌٍذسجعحش ٚجٌركٛظ جإلٔغدح١ٔس ٚجالؾطّحػ١دس، ( 4)

 .23َ،  صـ  2221جٌمح٘شز، جٌطرؼس جٌػح١ٔس، 

ٌصد١ٕٟ، ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ ج( 1)

 .52ِشؾغ عحذك، صـ 

حل، سعحٌس ِحؾغط١ش ِٕؾدٛسز، و١ٍدس جٌمدحْٔٛ 2) ( قغٓ ٔحصش طح٘ش جٌّكَٕٗ : جٌشلحذس ػٍٝ دعطٛس٠س جٌمٛج١ٔٓ ل جٌؼشجق ّٔٛرؾا

 .  16ٚجٌؼٍَٛ جٌغ١حع١س، جألوحد١ّ٠س جٌؼشذ١س جٌّفطٛقس، جٌذّٔحسن، صـ 
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 ُمتـ شمؿ ذيواًم اًمًٞم٤مد اعم١ممتر طمدده اًمذي األؾم٤مس قمغم اًمّمٞمٜمل اًمدؾمتقر صٞم٤مهم٦مُ  شمؿ وىمد

 مه٤م: دؾم٤مشمػم أرسمٕم٦م ظمالل ُمـ صٞم٤مهمتف صمؿ اًمّملم ودؾمتقر اؿمؽمايمٞم٦م دوًم٦م إمم اًمّملم حتقيؾ ظمالًمف

 م،1438 ودؾمتتقر ،م 1423 قمت٤مم ودؾمتتقر ،م 1402 قمت٤مم ودؾمتتقر ،م 1401 قم٤مم دؾمتقر

 يم٤محلريت٦م ًمٚمِمتٕم٥م واحلريت٤مت احل٘متقق يم٤مومت٦م أىمتر ٨ُم طمٞمت ،م 1444 ذم األظمػم اًمدؾمتقر وقمدل

 ٟمتص اًمتتل احل٘متقق ُمتـ وهمػمه٤م اًمتٕمٚمٞمؿ وطمؼ اًمٕمٛمؾ وطمؼ اًمديٜمل قمت٘م٤مداال وطمري٦م اًمِمخّمٞم٦م

 اًمدؾمتقر قمٚمٞمٝم٤م
(1)

- 

 فمعم ،ايمديباصمة زماؽمتثـاء وحيتوى ،مادة 138 يضم أكه يالضمظ ايمصقـي ايمدؽمتور إلم وزمايمـظر

  : هي أزمواب  أرزمعة

        - اًمٕم٤مُم٦م األطمٙم٤مم ,1

  - ًمٚمٛمقاـمٜملم األؾم٤مؾمٞم٦م واًمقاضم٤ٌمت احل٘مقق ,8

             - اًمدوًم٦م أضمٝمزة ,3

  - واًمٕم٤مصٛم٦م واًمِمٕم٤مر اًمقـمٜمل اًمٕمٚمؿ ,1

  : ِمْ فّما الصّين لمدستُز األساسّٕ الهكاط َتتمخص

 متت٤مرس ،اؿمؽمايمٞم٦م دوًم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م أن قمغم اًمدؾمتقر يٜمص : ايمدويمة ؿمبقعة ,1

 اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمديٛم٘مراـمٞمت٦م اًمديمت٤مشمقريت٦م ومٞمٝم٤م
(2)

 اًمقطمتدة جلٌٝمت٦م اًمًتٚمٓم٦م هٞمٙمتؾ ومٝمتل -

 وـمٌ٘مت٦م ،اًمٗمالطمتلم وـمٌ٘مت٦م ،اًمٕم٤مُمٚم٦م   اًمٓمٌ٘م٦م ُمـ شمتٙمقن واًمتل ،اًمِمٕمٌٞم٦م ٞم٦ماًمديٛم٘مراـم

 أظمترى وـمٜمٞمت٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م وقمٜم٤مس ،اًمقـمٜمٞم٦م اًمؼمضمقازي٦م وـمٌ٘م٦م ،اًمؼمضمقازي٦م األىمٚمٞم٦م

 ُمـ يمؾ ووطمدة ،اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٓمٌ٘م٦م ىمٞم٤مدة حت٧م واًمٗمالطملم اًمٕمامل سملم اًمتح٤مًمػ قمغم شم٘مقم

 اًمقـمٜمٞم٦م واألىمٚمٞم٤مت اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت
(3)

- 

                                                 
َ  2221 – ٠1275س فٟ جٌص١ٓ ل دسجعس ضك١ٍ١ٍس خوي جٌفطدشز ( ِصطفٝ جٌغ١ذ ػٍٟ : أغش جٌؼٌّٛس ػٍٝ جٌط١ّٕس جاللطصحد3)

 . 77ل،  ِشؾغ عحذك،  صـ 

( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، 1)

 . 53ِشؾغ عحذك، صـ 

 .52ٛرؼ جٌص١ٕٟ ل، ِشؾغ عحذك، صـ ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕ( 2)
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 - ًمٚمِمٕم٥م هل اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ذم اًمًٚمٓم٦م يمؾ : ايمدويمة ؽمؾطة ,8

 واعمجٚمتس اًمدوًم٦م ؾمٚمٓم٦م أضمٝمزة قمغم اًمّملم ذم اًمدوًم٦م أضمٝمزة وشمِمتٛمؾ : ايمدويمة أصمفزة ,3

 واألضمٝمزة اجلٛمٝمقري٦م ورئ٤مؾم٦م اعمحٚمٞم٦م اًمِمٕم٥م ٟمقاب وجم٤مًمس اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل

ًمِمٕمٌٞم٦ما واحلٙمقُم٤مت اًمدوًم٦م وجمٚمس ًمٚمدوًم٦م اإلداري٦م
(1)

- 

 تطبيقى ومراقبة وتعديلى الدشتور تفصري 
(2)

 : 

 : الدستور تفشري -1
 اًمدؾمتقر- شمٗمًػم قمـ اعمًئقًم٦م هل اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م

 ؾمتـ ـمريتؼ قمتـ اًمدؾمتتقر سمتٗمًتػم شم٘متقم اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛم١ممتر اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م

 قم٤مُم٦م- سمّمقرة اًم٘مرارات وإصدار اًمتنميٕم٤مت

 : الدستور تعديل -2
 اًمدؾمتقر- شمٕمديؾ ؾمٚمٓم٦م ًمف اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعم١ممتر

 ُمتـ أيمثتر أو اًمِمتٕم٥م ًمٜمتقاب اًمتقـمٜمل ًمٚمٛمت١ممتر اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م ُمـ سم٤مىمؽماح اًمدؾمتقر، شمٕمديؾ يتؿ

 ًمٜمتقاب اًمتقـمٜمل اعمت١ممتر ٟمتقاب صمٚمثتل ُمتـ أيمثر وسمٛمقاوم٘م٦م اًمِمٕم٥م، ًمٜمقاب اًمقـمٜمل سم٤معم١ممتر ٍب ٟمقا مخ٦ًم

 اًمِمٕم٥م-

 : الدستور تطبيق مراقبة -3
 أقمْمت٤مء يتامرس اًمدؾمتتقر شمٓمٌٞمتؼ ُمراىمٌت٦م ؾمتٚمٓم٦م اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس يامرس

 شمٓمٌٞم٘مف- وُمراىم٦ٌم اًمدؾمتقر شمٗمًػم ؾمٚمٓم٦م اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م

 ًمٚمٛمجٚمتس اًمدائٛمت٦م اًمٚمجٜمت٦م شمٗمًتػم إًمٖمت٤مء و شمٖمٞمتػم طمؼ اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس

 تقر-ًمٚمدؾم اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل

                                                 
ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٟ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ،  (3)

  53ِشؾغ عحذك، صـ 

(2)http://arabic.china.org.cn/a-zhengzhi/index.htm  
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 دورشمتف ذم اخل٤مُمس اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس قمٚمٞمف واومؼ طم٤مًمًٞم٤م سمف اعمٕمٛمقل واًمدؾمتقر

 ،1443 ) قمت٤مُمل ذم  اًمتٕمديالت سمٕمض قمٚمٞمف ُأدظمٚم٧م وىمد - م 1438 ديًٛمؼم ُمـ 1 ذم اخل٤مُم٦ًم

 اًمديٙمت٤مشمقريت٦م ؾمتٞمٓمرة حتت٧م اؿمتؽمايمٞم٦م دوًمت٦م هتل اًمّملم أن قمغم اًمدؾمتقر ويٜمص - ( م 1444

 يمتام - واًمٗمالطمتلم اًمٕمتامل حتت٤مًمػ قمغم وشم٘مقم اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٓمٌ٘م٦م شم٘مقده٤م اًمتل ٕم٥مًمٚمِم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م

  -(1) اًم٘م٤مٟمقن أُم٤مم  ؾمقاء اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م داظمؾ اًم٘مقُمٞم٤مت يمؾ أن قمغم يٜمص

 ؾمتت٦م ُمتـ اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعمريمزيت٦م اًمدوًمت٦م أضمٝمزة شمتِمٙمؾ اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ًمدؾمتقر وومً٘م٤م

 اًمٕمًتٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م ،اًمدوًم٦م جمٚمس ،اًمدوًم٦م رئٞمس ،اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس : هل قمٜم٤مس

 اًمٕمٚمٞم٤م- اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمٞم٤مسم٦م ،اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ،اعمريمزي٦م

 انذونت أجهضة (4) سقى انشكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 117َ (، ِشؾغ عدحذك،  صدـ  2225 – 1221جٌغ١حعٟ فٟ جٌص١ٓ ) ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : جٌٕخرس جٌغ١حع١س ٚجإلصوـ  (1)

 . 

 يجهس

 انذونح

انُياتح انعايح 

 انشعثيح انعهيا
 انًحكًح

 انشعثيح انعهيا

 انهجُح
 انعسكزيح انًزكشيح

نُواب  ُثانًجهس انوط

 انشعة

 رئيس انذونح

 نهًجهس انوطُث نُواب انشعة انهجح انذائًح
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 اعمحٙمٛمت٦م ،اعمريمزيت٦م اًمٕمًتٙمري٦م اًمٚمجٜمت٦م ،اًمدوًمت٦م جمٚمس ،اًمدوًم٦م رئٞمس : اخلؿسة األصمفزة

 وشمٙمتقن ،اًمِمتٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس يٜمتخٌٝم٤م ،اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمٜمٞم٤مسم٦م ،اًمٕمٚمٞم٤م ٌٞم٦ماًمِمٕم

  -(1) اًمدائٛم٦م وجلٜمتف اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس أُم٤مم ُمًئقًم٦م

  : الشعب لنواب الوطين اجمللص -1
 اًم٘مقاٟملم سمًـ شم٘مقم اًمتل اًمتنميٕمٞم٦م اًمًٚمٓم٦م اًمّملم ذم اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ُيٛمثؾ

 اًمٕمالىمت٤مت شمٜمٔمٞمؿ قمـ  ُمًئقًمٞمتٝم٤م ضم٤مٟم٥م إمم هذا ،اًم٘مْم٤مء ويٓمٌ٘مٝم٤م ٦ماًمتٜمٗمٞمذي اًمًٚمٓم٦م شمٜمٗمذه٤م اًمتل

 -(8) اعم٤مًمٞم٦م واًمرىم٤مسم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمًٚمٓم٦م رىم٤مسم٦م شمتقمم يمام ،واالىمتّم٤مدي٦م االضمتامقمٞم٦م

 وُمٜمت٤مـمؼ اعم٘م٤مـمٕمت٤مت شمٜمتختٌٝمؿ اًمذي اًمٜمقاب ُمـ اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ويتٙمقن

 عمختٚمتػ اعمٛمثٚمتلم اًمٜمتقاب ويْمتؿ ،اعمًتٚمح٦م واًم٘مقات ُمريمزًي٤م اعمدارة ٚمدي٤متواًمٌ اًمذايت احلٙمؿ

  - واًمٗمئ٤مت واًمٓمٌ٘م٤مت اًم٘مقُمٞم٤مت وخمتٚمػ اًمِمٕمٌٞم٦م واعمٜمٔمامت اًمديٛم٘مراـمٞم٦م األطمزاب

 -(3)اًمدائٛم٦م جلٜمتف ُمـ سمدقمقة ؾمٜم٦م يمؾ دورة اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ويٕم٘مد

  : اآلسمقة وايمسؾطات ائفايموـم ايمشعب يمـواب ايموؿمـي اظمجؾس ويامرس

 مخس ُمـ أيمثر أو  اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م سم٤مىمؽماح يتؿ اًمدؾمتقر شمٕمديؾ    -1

 ًمٜمتقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ٟمقاب صمٚمثل ُمـ أيمثر وسمٛمقاوم٘م٦م اًمِمٕم٥م، ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ٟمقاب

 اًمِمٕم٥م-

 -اًمدؾمتقر شمٜمٗمٞمذ ُمراىم٦ٌم   -8

 األظمترى نئقواًمِم اًمدوًم٦م وأضمٝمزة واعمدٟمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م نئقاًمِم طمقل ٦ماألؾم٤مؾمٞم اًم٘مقاٟملم وشمٕمديؾ ووع  -3

- 

 -وٟمقاسمف اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م رئٞمس اٟمتخ٤مب -1

 اعمريمزيت٦م، اًمٕمًتٙمري٦م اًمٚمجٜمت٦م رئٞمس ًمتًٛمٞم٦م ً٘م٤مووم اعمريمزي٦م5 اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م رئٞمس اٟمتخ٤مب -0

 - اآلظمريـ اعمريمزي٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م أقمْم٤مء حتديد

                                                 
 .    5، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 1) 

 . 123َ، صـ  1272( ِكّٛد قٍّٟ : جٌّرحدب جٌذعطٛس٠س جٌؼحِس، دجس جٌفىش جٌؼشذٟ، جٌمح٘شز، 2) 

طٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعٟ ٌٍّؿطّغ جٌصد١ٕٟ، ( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌط1) 

 . 54ِشؾغ عحذك، صـ 
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  - اًمٕمٚمٞم٤م عمحٙمٛم٦ما رئٞمس اٟمتخ٤مب -1

 -األقمغم اًمٜمٞم٤مسم٦م رئٞمس اٟمتخ٤مب -2

 االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م ٓمت٦مظُم ) واعمجتٛمع اًم٘مقُمل االىمتّم٤مد شمٜمٛمٞم٦م سمرٟم٤مُم٩م قمغم واعمقاوم٘م٦م ُمراضمٕم٦م -3

 -شمٜمٗمٞمذه٤م وشم٘مرير ،( واالضمتامقمٞم٦م

 - شمٜمٗمٞمذه وشم٘مرير اًمدوًم٦م ُمٞمزاٟمٞم٦م قمغم واعمقاوم٘م٦م ُمراضمٕم٦م  -4

 - اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٖمػم اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس ًمدائٛم٦ما اًمٚمجٜم٦م ىمرارات إًمٖم٤مء أو شمٖمٞمػم -16

 اعمريمزيت٦م احلٙمقُمت٦م شمتديره٤م اًمتل واعمديٜم٦م احلٙمؿ اًمذاشمٞم٦م واعمٜمٓم٘م٦م اعم٘م٤مـمٕم٦م إىم٤مُم٦م قمغم اعمقاوم٘م٦م -11

 - ُم٤ٌمذة

 - وٟمٔم٤مُمٝم٤م اخل٤مص٦م اإلداري٦م اعمٜمٓم٘م٦م إىم٤مُم٦م إىمرار -18

  - واًمًٚمؿ احلرب ُم٠ًمًم٦م إىمرار -13

 يامرؾمٝم٤م- أن ًمٚمدوًم٦م ؾمٚمٓم٦م أقمغم ضمٝم٤مز قمغم جي٥م اًمتل األظمرى اًمّمالطمٞم٤مت  -11

 ايمتايمقكم: األؾمخاص يؼقل أن اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس حيؼ  -10

  - وٟمقاسمف اًمّملم مجٝمقري٦م رئٞمس ,أ

 اعمراىم٥م اًمٚمج٤من، رؤؾم٤مء اًمقزراء، اًمدوًم٦م، جمٚمس أقمْم٤مء وٟمقاسمف، اًمدوًم٦م جمٚمس رئٞمس ,ب

 - اًمًٙمرشم٤مري٦م رئٞمس ًمٚمح٤ًمسم٤مت، اًمٕم٤مم

 - وأقمْم٤مئٝم٤م اعمريمزي٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م ئٞمسر ,ج

     - اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛم٦م رئٞمس ,د

 (-1) اًمٕمٚمٞم٤م اًمٜمٞم٤مسم٦م رئٞمس ,ه 

 ُمت٤م اًمِمٞمققمل احلزب إمم رؾمٛمًٞم٤م ُمٜمٝمؿ اعمٜمتٛملم  ٟم٦ًٌم شمؽماوح ،قمْمقٍ  3666 اعمجٚمس ويْمؿ

  ًمٚمؼمعم٤من حريم٦ماعم اًم٘مقة ( قمْمًقا 106 أقمْم٤مئٝم٤م قمدد ) اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م وشمٕمتؼم ،% 26 – 16 سملم

                                                 
(1)http://arabic.china.org.cn/a-zhengzhi/index.  
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 ظمتالل ُمتـ ومٞمتف األقمْمت٤مء اظمتٞمت٤مر ويتتؿ ،م 1421 قم٤مم هل٤م ُمٜمح٧م اًمتل اًمّمالطمٞم٤مت ُمٜمذ

 ،اإلداريت٦م اًمت٘مًتٞمامت ُمًتتقي٤مت أدٟمك قمغم شمٙمقن األومم اعمرطمٚم٦م : ُمراطمؾ صمالث قمغم اٟمتخ٤مسم٤مت

 ُمتـ أيمؼم قمددهؿ يٙمقن اًمذيـ اعمرؿمحلم ُمـ قمدد سملم ُمـ هلؿ ممثٚملم سم٤مظمتٞم٤مر األومراد ي٘مقم ٨ُم طمٞم

 اًمِمتٕمٌٞم٦م اعمت١ممترات ىمٞمت٤مم ومٞمٝم٤م ومٞمتؿ : اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م أُم٤م ،االٟمتخ٤مسمٞم٦م سم٤مًمدائرة اخل٤مص٦م اعم٘م٤مقمد قمدد

 اًمث٤مًمثتت٦م اعمرطمٚمتت٦م وذم ،( اعم٘م٤مـمٕمتت٤مت ) األول ُمتتـ األقمتتغم اإلداري اعمًتتتقى سم٤مٟمتختت٤مب اعمحٚمٞمتت٦م

 -(1) ًمؼمعم٤منا ذم اعمٜمٓم٘م٦م ممثكم سم٤مظمتٞم٤مر اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م ذم اعمٜمتخٌقن األقمْم٤مء ي٘مقم ،واألظمػمة

 وقمٜمتد ،اًمقزراء ًمرئٞمس اجلٛمٝمقري٦م رئٞمس اظمتٞم٤مر قمغم احل٤مضم٦م قمٜمد سم٤مًمتّمديؼ اًمؼمعم٤من وي٘مقم

 أن إمم اًمدؾمتتقر وُيِمتػم ،اًمدوًم٦م أضمٝمزة قمغم اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد وًمٚمؼمعم٤من ،ًمقزرائف اًمقزراء رئٞمس اظمتٞم٤مر

 ذم اًمِمتٛمقل ذًمتؽ ويرضمتع ،ذًمتؽ إمم احل٤مضمت٦م شمٔمٝمتر قمٜمتدُم٤م أظمرى ؾمٚمٓم٤مت ؾمٞمامرس اًمؼمعم٤من

 ل األقمتغم احلٙمؿ ًمٚمِمٕم٥م يٙمقن أن جي٥م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ذم سم٠مٟمف ل اًم٘م٤مئؾ ًمٚمٛمٌدأ اًمًٚمٓم٤مت

(8)- 

 خمتٚمٗم٦م جمٛمققم٤مت ذم  اًمٜمقاب ويٜمتٔمؿ ،ؾمٜمقات مخس اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس وُمدة

 اًمدوًمت٦م جمٚمتس أقمْمت٤مء اًمتدورات هذه رتوحيْم ،دورشمف اٟمٕم٘م٤مد ًمدى االٟمتخ٤مسمٞم٦م ًمٚمقطمدات ـمًٌ٘م٤م

 اًمٕمٚمٞمت٤م اًمٕم٤مُمت٦م اًمٜمٞم٤مسمت٦م ورئتٞمس ،اًمٕمٚمٞمت٤م اًمِمتٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛمت٦م ورئتٞمس اعمريمزي٦م اًمٕمًٙمري٦م واًمٚمجٜم٦م

 احلٙمقُمٞمت٦م اًمتدوائر ذم اعمًتئقًملم قمتغم يٜمٓمٌتؼ األُمتر وهتذا ،اًمتّمتقي٧م طمؼ هلؿ ًمٞمس يم٠مقمْم٤مء

 -(3) اًمرئ٤مؾم٦م هٞمئ٦م ُمقاوم٘م٦م قمغم سمٜم٤مًءا اًمِمٕمٌٞم٦م واعمٜمٔمامت

 قمغم ُم١مىمت٦م دورة قم٘مد يٛمٙمـ - ؾاألىم قمغم ؾمٜم٦م يمؾ واطمدة دورة اًمِمٕم٥م ٟمقاب جمٚمس ويٕم٘مد

 ًمٜمتقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس دورات شمٕم٘مد - اًمٜمقاب مُخس ُمـ أيمثر ُمـ دقمقة سم٤مىمؽماح اعمًتقى ٟمٗمس

  إذا - اًمدائٛم٦م جل٤مهن٤م ُمـ سمدقمقة ومقق ومام اعمح٤مومٔم٦م ُمًتقى قمغم اًمِمٕم٥م ٟمقاب وجم٤مًمس اًمِمٕم٥م

                                                 
( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٟ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، 2)

 .  55 – 54حذك، صـ صـ ِشؾغ ع

 .  72َ، صـ  1225( ضؾ١ٓ ؽٟ : جٌص١ٓ، دجس جٌٕؿُ جٌؿذ٠ذ، ذى١ٓ، 3)

شز، ( 1) م٘ح ٠ٛس، ٌج ذسجعحش ج٢ع١ ١ّس فٟ آع١ح، ِشوض ٌج ٌٕط ٚج ذ٠ّمشجط١س  ؼولس ذ١ٓ ٌج ١ٔف١ٓ ِغؼذ : ٌج ٚ ١ٍُ غ١ذ ع  .   146َ، صـ  1227ِكّذ ٌج
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 ُمـ أيمثر ىمدم أو ،دورة قم٘مد رضورة اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م رأت

 -(1) اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب    اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس ُم١مىمت٦م دورة قم٘مد يٛمٙمـ اىمؽماطًم٤م اعمجٚمس ٟمقاب مُخس

 ،االٟمتخ٤مسمت٤مت شمتدير اًمتل هل ( اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ) ًمٚمؼمعم٤من اًمدائٛم٦م واًمٚمجٜم٦م

 واًمٜمٞم٤مسمت٦م اًمٕمٚمٞمت٤م اعمحٙمٛمت٦م وأقمتامل اًمدوًمت٦م جمٚمس قمٛمؾ وشمراىم٥م ،اعمجٚمس دورات ًمٕم٘مد وشمدقمق

 ٟمقاب وقمزل سمتٕمٞملم وشم٘مقم ،واًم٘م٤مٟمقن اًمدؾمتقر خت٤مًمػ اًمتل اًمدوًم٦م جمٚمس ىمرارات وشمٚمٖمل ،٦ماًمٕم٤مُم

 اعمتٕمٚم٘مت٦م اًم٘مترارات وشمتختذ ،اًمٕمٛمقُمٞملم واًمٜم٤مئٌلم اًمٕم٤مم واعمدقمل واًم٘مْم٤مة اًمٕمٚمٞم٤م اعمحٙمٛم٦م رئٞمس

 وشمتختذ ،ُمٜمحٝمت٤م وشم٘مترر اًمدوًمت٦م أوؾمتٛم٦م وشمْمتع ،األضمٜمٌٞمت٦م اًمدول ُمع اعمٕم٤مهدات وإًمٖم٤مء سمٕم٘مد

 األطمٙمت٤مم إقمتالن ىمترارات شمتختذ يمتام ،اخلت٤مص اًمٕمٗمتق وشم٘مرر اجلزئٞم٦م أو اًمٕم٤مُم٦م ٌئ٦ماًمتٕم ىمرارات

 ُمٕم٤مجلت٦م ُمًتئقًمٞم٦م سمتحٛمؾ اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٝم٤مم ُمـ ذًمؽ همػم إمم ،ُمٜمٝم٤م ىمًؿ أو   اًمٌالد قمٛمقم ذم اًمٕمرومٞم٦م

 -(8) اهل٤مُم٦م اًمٞمقُمٞم٦م األقمامل

 اًمِمتٕم٥م ٟمقاب جمٚمس ٟمقاب ىمٌؾ ُمـ اًمِمٕم٥م ٟمقاب عمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م أقمْم٤مء ُيٜمتخ٥م

 اًمدوًمت٦م أضمٝمتزة ذم  ُمٜم٤مصت٥م يتقًمتقا أن اًمدائٛمت٦م اًمٚمجٜمت٦م ألقمْم٤مء جيقز وال ،اعمًتقى ٟمٗمس ُمـ

 ًمٜمتقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م رئٞمس - اعمًتقى ٟمٗمس قمغم واًمٜمٞم٤مسم٦م واعمح٤ميمؿ اإلداري٦م

 اًمدائٛمت٦م اًمٚمجٜمت٦م رئتٞمس يِمتٙمؾ اًمٕم٤مم- واألُملم ٟمقاسمف وي٤ًمقمده ،اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م يؽمأس اًمِمٕم٥م

 -(3) اًمدائٛم٦م ًمٚمجٜم٦م اهل٤مُم٦م اًمٞمقُمٞم٦م األقمامل ًمٞمٕم٤مًم٩م اًمرئ٤مد االضمتامع اًمٕم٤مم واألُملم اسمفوٟمق

  : الدولة رئيص – 2
 -وظم٤مرضمًٞم٤م داظمٚمًٞم٤م األقمغم وممثٚمٝم٤م  اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م رئٞمس هق اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م رئٞمس

 ُمتـ ه٤مم ضمزء هق اًمدوًم٦م رئٞمس وٟمٔم٤مم ،(1)ألضمٝمزهت٤م ه٤مًُم٤م وضمزًءا ًمٚمدوًم٦م ُمًت٘ماًل  ضمٝم٤مًزا ُيٕمتؼم يمام

 -(0) اًمًٞم٤مد اًمّملم ٟمٔم٤مم

                                                 
(2 ) ،ٟ ص١ٕ غ١حعٟ ٌج ٌٕظَح ٌج غ : ج ٛٔغ ضؾ١ٕ مدحسجش، ٠ٓ ضؾ ١ٕس ػردش ٌج صد١ ٌٕؾدش ٌج ، دجس ج دغ فٛد ٚٔج َ،                 صـد  2224ضشؾّس : فش٠ذز 

43   . 

ـ ( 3) شؾدغ عدحذك، صد  ِ،ٟ صد١ٕ غ ٌج ؿّط ٌٍّ  ٟ غ١حع ٕحء ٌج ٌر ٝ ج ٘ح ػٍ ٚأغش  ٓ ص١ ٟ ٌج ؼحصشز ف غ١حع١س جٌّ ٌططٛسجش ٌج ٝ : ج ك ص١ٍ ؼض٠ضِ  ش ػرذ ٌج ِ٘ح

56 . 

 . 44ِشؾغ عحذك، صـ  ( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ،1)

 .    22، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 2)

 . 56( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 ذم اًمتدول رؤؾمت٤مء ُمٕمٔمتؿ ؿمت٠من ؿمت٠مٟمف اًمّمتٞمٜمل اًمدوًم٦م رئٞمس اًمدوًمٞم٦م ًمألقمراف وومً٘م٤م

 -(1)قمٚمٞم٤م وشمنميٗمٞم٦م دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ؾمٚمٓم٦م وًمف اًمتنميٕم٤مت إقمالن ؾمٚمٓم٦م ًمف ،اًمٕم٤ممل

 اًمِمتٕمٌل ٜملاًمتقـم اعمت١ممتر أو اًمؼمعمت٤من سمقاؾمٓم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م رئٞمس اٟمتخ٤مُب  يتؿ

 جمرد هق ومٕمٚمًٞم٤م وًمٙمـ اًمدوًم٦م ىمٛم٦م قمغم اجلٛمٝمقري٦م رئٞمس ومٜمٔمرًي٤م ًمٚمٖم٤مي٦م دىمٞمؼ ُمٜمّم٥م وهق ،ًمٚمّملم

 وطم٤مًمًٞم٤م ،اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب ذم   وُمٙم٤مٟمتف ُمٜمزًمتف قمغم ًمٚمًٚمٓم٦م اُمتاليمف درضم٦م وشمتقىمػ رُمز-

 ذم اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٞمققمل احلزب عمرايمز اًمٕم٤مم األُملم ُمٜمّم٥م اًمّملم مجٝمقري٦م رئٞمس ُمٜمّم٥م يِمٖمؾ

 - (8) أمهٞم٦م أيمثر اجلٛمٝمقري٦م رئٞمس ُمٜمّم٥م يّمٌح وسمذًمؽ ،ُمتزاُمـ وىم٧م

 

  : (3) وكائبه ايمدويمة رئقس دم ويشؼم 

 - اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ُمقاـمٜمل ُمـ يٙمقن أن ,1

  - وُيٜمتخ٥م يٜمتخ٥م أن ذم احلؼ ًمف يٙمقن أن ,8

 عمٜمّمتٌل اًمؽمؿمٞمح ؾمـ احل٤مزم اًمدؾمتقر رومع وم٘مد ،قم٤مًُم٤م وأرسمٕملم مخس قمـ قمٛمره ي٘مؾ أال ,3

 اًمدوًمت٦م ًمترئٞمس اهلت٤مم اًمدور القمت٤ٌمرات قم٤مًُم٤م 10 إمم قم٤مًُم٤م 30 ُمـ وٟم٤مئٌف اًمدوًم٦م رئٞمس

 اًمٜمْمتقج وم٘متط ًمتٞمس يتٓمٚمت٥م ُم٤م وهق ،واخل٤مرضمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م اًمدوًم٦م ٟمِم٤مـم٤مت ذم وٟم٤مئٌف

 داظمتؾ ٟمًتًٌٞم٤م قم٤مًمٞمت٦م وؿمتٝمرة سمًٛمٕم٦م متتٕمٝمؿ سمؾ ،ًمٚمٛمرؿمحلم اخلؼمات وشمقاومر اًمًٞم٤مد

  - وظم٤مرضمٝم٤م اًمّملم

 قمتغم سمٜمت٤مء ،اًم٘متقاٟملم ُمتـ اًمٕمديتد إصدار ذم اجلٛمٝمقري٦م رئٞمس وؾمٚمٓم٤مت وفم٤مئػ وشمتٛمثؾ

 ذم اًم٘متقاٟملم إصتدار يتامرس اًمدائٛمت٦م، جلٜمتف وىمرارات اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ىمرارات

  وأقمْم٤مء وٟمقاسمف اًمدوًم٦م جمٚمس رئٞمس وقمزل وشمٕمٞملم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًم٘مقاٟملم وُمٜمٝم٤م احلٞم٤مة، جم٤مالت ؿمتك

                                                 
 .    22، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 4)

ّح(  2) ٕحس ِكّذ ئع ِ ، سٖج س دوطٛد صد١ٓ ل، سعدٌح ٌٚج ٍطدشج  ؿ ٚٔئ ش  ١ّدس ل دسجعدس ِمحسٔدس ذد١ٓ وًد ِٓد ِصـد ١ٍ ٌطؼ غ١حعس ج ِؼٙدذ  ػ١ً : صٕغ ٌج

شز،  م٘ح ٠ٛس، ؾحِؼس ٌج ٌطشذ ذسجعحش ج  . 214َ ،  صـ  2225ٌج

 . 52( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 اًمٕمٗمتق أواُمتر وإصتدار اًمٗمخريت٦م واألًم٘مت٤مب اًمدوًم٦م أوؾمٛم٦م وُمٜمح واًمقزراء اًمدوًم٦م جمٚمس

 وإرؾمت٤مل اًمٕم٤مُم٦م،  اًمتٕمٌئ٦م أواُمر وإصدار احلرب طم٤مًم٦م وإقمالن اًمٕمرومٞم٦م األطمٙم٤مم وإقمالن اخل٤مص

 واالشمٗم٤مىمٞمت٤مت اعمٕم٤مهتدات قمتغم واعمّم٤مدىم٦م واؾمتدقم٤مئٝمؿ األضمٜمٌٞم٦م اًمدول ًمدى اعمٗمقولم اعمٛمثٚملم

 قمتـ ٟمٞم٤مسم٦م األضم٤مٟم٥م اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞملم اعمٛمثٚملم واؾمت٘م٤ٌمل وإًمٖم٤مئٝم٤م األضمٜمٌٞم٦م اًمدول ُمع اعمٕم٘مقدة اهل٤مُم٦م

  -(1) اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م

 اًمتقـمٜمل اعمجٚمتس ُمتدة ٟمٗمتس هل وٟم٤مئٌف اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م رئٞمس ُمٜمّم٥م ومؽمة ُمدة

 طمتدد وىمتد ؾمتٜمقات(- قمنمت) تلمُمتتقاًمٞم ومؽمشمتلم ُمـ أيمثر شمًتٛمر أن جيقز وال ،اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب

 يمام اعمًئقًملم ُمٜم٤مص٥م ديٛمقُم٦م ٟمٔم٤مم قمغم اًم٘مْم٤مء هبدف وٟم٤مئٌف اًمدوًم٦م ئٞمسر ومؽمة احل٤مزم اًمدؾمتقر

  -(8) وٟم٤مئٌف اًمدوًم٦م ًمرئٞمس اًمٓمٌٞمٕمل اًمتٕم٤مىم٥م يٗمٞمد ُم٤م وهق ،اًم٤ًمسمؼ ذم يم٤من

ت٤م اًمقىمت٧م ٟمٗمتس ذم سم٤مقمتٌت٤مره واؾمتٕم٦م سمًتٚمٓم٤مت اجلٛمٝمقريت٦م رئٞمس ويتٛمتع ًً  ًمٚمحتزب رئٞم

 اًمقىمت٧م ٟمٗمس ورم ،ُمٜمّمٌف ُمـ اٟمٓمالىًم٤م ةيمثػم أُمقر ذم اًمؽمف ُمٓمٚمؼ ومٚمف وسم٤مًمت٤مزم احل٤ميمؿ اًمِمٞمققمل

 االًمتتزام اجلٛمٝمقريت٦م رئتٞمس وقمتغم ،ؿمتٕمٌف أُمت٤مم هب٤م ُمًئقل واًمتزاُم٤مت وطم٘مقق واضم٤ٌمت قمٚمٞمف

 -(3)اًمدؾمتقر ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص سمّمالطمٞم٤مشمف

٤ًٌم سم٤مظمتٞم٤مر اجلٛمٝمقري٦م رئٞمس وي٘مقم  ًمتٞمس ،اجل٤مري ًمٚمدؾمتقر ووومً٘م٤م ،قمٛمٚمف ذم ًمٞم٤ًمقمده ًمف ٟم٤مئ

 أن ويٛمٙمـ - أقمامًمف ذم اًمدوًم٦م رئٞمس ُم٤ًمقمدة ُمًئقًمٞمتف ،ُمًت٘مٚم٦م طمٞم٤متصال اًمدوًم٦م رئٞمس ًمٜم٤مئ٥م

 قمٜمتدُم٤م ،اًمقاىمٕمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمّملم طمٞم٤مة -ذم ُمٜمف سمتٗمقيض اًمدوًم٦م رئٞمس صالطمٞم٤مت سمٕمض يامرس

 األضمٜمٌٞمت٦م اًمتدول رؤؾمت٤مء اؾمتت٘م٤ٌمل ذم ٟم٤مئٌف قمٜمف يٜمقب ،ُم٤ًمومًرا أو إضم٤مزة ذم اًمدوًم٦م رئٞمس يٙمقن

 -(1) األضمٜمٌٞم٦م ًمٚمدول اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞملم اعمٛمثٚملم اقمتامد أوراق وي٘مٌؾ ،ُمٕمٝمؿ اعمح٤مدصم٤مت وإضمراء

                                                 
ِٓ جٌص١ٓ ٚوٛس٠ح جٌؿٕٛذ١س ِٚح١ٌض٠ح ٚئِىح١ٔدس جإلفدحدز ِٕٙدح فدٟ ِصدش، ذكدع  (  ػٕطش ِكّذ أقّذ  : ئدجسز جٌطؼ١ٍُ فٟ و2ً)

 . 7َ،  صـ  2227ِٕؾٛس، و١ٍس جٌطشذ١س، ؾحِؼس عٛ٘حؼ، 

 . 52( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

٘ح ػٍ( 1) ٚأغش  ٓ ص١ ٟ ٌج ؼحصشز ف غ١حع١س جٌّ ٌططٛسجش ٌج ٝ : ج ك ص١ٍ ؼض٠ضِ  ش ػرذ ٌج ـ ِ٘ح شؾدغ عدحذك، صد  ِ،ٟ صد١ٕ غ ٌج ؿّط ٌٍّ  ٟ غ١حع ٕحء ٌج ٌر ٝ ج

57 . 

 . 63 - 62( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)
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 ؿمت٤مٟمغ ويت٤مٟمغ ،ٟمٞمت٤من ؿمٞم٤من زم ،شمٌم ؿم٤مو ًمٞمق ،شمقٟمغ شمز ُم٤مو : هؿ اًم٤ًمسم٘مقن اًمدوًم٦م رؤؾم٤مء

 - (1) ُملم شمًف ضمٞم٤مٟمغ ،يمقن

  : الدولة دللص -3
 يٜمٗمتذ ًمٚمدوًمت٦م األقمغم اإلداري اجلٝم٤مز وهق ،اعمريمزي٦م اًمِمٕمٌٞم٦م احلٙمقُم٦م ُيٕمٜمل ،اًمدوًم٦م جمٚمس

 ُمًتئقل وهق ،اًمدائٛم٦م وجلٜمتف اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس أضم٤مزه٤م اًمتل واًم٘مرارات اًم٘مقاٟملم

  -(8) أقمامًمف قمـ اًمت٘م٤مرير ًمف وي٘مدم اًمدائٛم٦م وجلٜمتف اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس أُم٤مم

 اًمٚمجت٤من ورؤؾمت٤مء واًمقزراء األول اًمقزير وٟمقاب األول اًمقزير ُمـ اًمدوًم٦م جمٚمس ويت٠مًمػ

 أُمت٤م ،اًمتقزراء رئٞمس ٟمٗمًف هق اًمدوًم٦م رئٞمس يٙمقن اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜمٔمؿ سمٕمض -وذم(3) ٤مٟم٦ماألُم ورئٞمس

 ،سم٤مًمقزراء يتٕمٚمؼ وومٞمام - اًمقزراء ورئٞمس اًمدوًم٦م رئٞمس ُمٜمّم٥م سملم اًمٗمّمُؾ  ومٞمتؿ اآلظمر اًمٌٕمض ذم

 اظمتٞمت٤مر األظمتػم هذا يتقمم سمٞمٜمام احلٙمقُم٦م رئٞمس أي األول اًمقزير خيت٤مر ُم٤م قم٤مدة اًمدوًم٦م رئٞمس وم٢من

 ُمًتئقًملم يٙمقٟمتقن ىمتد واًمتقزراء ،اًمٕم٤مُمت٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت شمٜمٗمٞمذ ذم ُي٤ًمقمده اًمذي اًمٕمٛمؾ يؼومر سم٤مىمل

  -(1) وزارهتؿ ذم اًمٕمٛمؾ ؾمػم قمـ مج٤مقمٞم٦م أو ومردي٦م ُمًئقًمٞم٦م

 أقمْمت٤مء مجٞمتع شمْمؿ اًمتل اًمدوًم٦م عمجٚمس اعمقؾمٕم٦م االضمتامقم٤مت اًمدوًم٦م جمٚمس رئٞمس ويرأس

 جمٚمتس رئتٞمس وٟمتقاب اًمدوًمت٦م جمٚمتس رئتٞمس شمْمؿ اًمتل اًمتٜمٗمٞمذي٦م واالضمتامقم٤مت اًمدوًم٦م جمٚمس

 -(0)اًمدوًم٦م عمجٚمس اًمٕم٤مم واألُملم اًمدوًم٦م جمٚمس وأقمْم٤مء اًمدوًم٦م

                                                 
 .    23، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 3)

ؼحصشز ( 4) غ١حع١س جٌّ ٌططٛسجش ٌج ٝ : ج ك ص١ٍ ؼض٠ضِ  ش ػرذ ٌج ـ ِ٘ح شؾدغ عدحذك، صد  ِ،ٟ صد١ٕ غ ٌج ؿّط ٌٍّ  ٟ غ١حع ٕحء ٌج ٌر ٝ ج ٘ح ػٍ ٚأغش  ٓ ص١ ٟ ٌج ف

55 . 

 . 442( عؼحد جٌؾشلحٚٞ : جٌٕظُ جٌغ١حع١س فٟ جٌؼحٌُ جٌّؼحصش، ِشؾغ عحذك، صـ 5)

( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، 1)

 . 55عحذك، صـ ِشؾغ 

 111َ، صدـ 1253( ضؾٟ ْٚ : ِٛؾض أقٛجي جٌص١ٓ، ضشؾّس : أقّذ ِكّذ خ١شٞ، ذى١ٓ، دجس جٌٕؾش ذحٌٍمدحش جألؾٕر١دس، 2)

. 
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 قمغم شم٘متٍم اضمتامقم٤مت يٕم٘مد أو ،األقمْم٤مء مجٞمع شمِمٛمؾ يم٤مُمٚم٦م دورة سمٕم٘مد اًمدوًم٦م جمٚمس ي٘مقم

  قمنمة قمددهؿ اًم٤ٌمًمغ وٟمقاسمف اعمجٚمس رئٞمس
ٍ
 جمٚمتس رئتٞمس يٙمقن األطمٞم٤من ُمـ يمثػم ورم ،أقمْم٤مء

٤ًٌم اًمدوًم٦م  -(1) اًمِمٞمققمل احلزب رئٞمسًم ٟم٤مئ

 جمٚمتس ًمرئٞمس جيقز ال ،اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس ُمدة ٟمٗمس هل اًمدوًم٦م جمٚمس ومؽمة ُمدة 

   -(8) ُمتقاًمٞمتلم ومؽمشملم ُمـ أيمثر ُمٜم٤مصٌٝمؿ ذم يًتٛمروا أن اًمدوًم٦م جمٚمس وأقمْم٤مء وٟمقاسمف اًمدوًم٦م

 وووع اإلداري٦م ءاتاإلضمرا حتديد : ايمتايمقة ايمرئقسقة وايمسؾطات ايموـمائف ايمدويمة جمؾس ُيامرس

 اعمقطمتدة اًم٘مٞمت٤مدة مُم٤مرؾمت٦م واًم٘متقاٟملم ًمٚمدؾمتتقر وومً٘مت٤م واألواُمتر اًم٘مرارات وإصدار اإلداري٦م اًمٚمقائح

 اًمدوًم٦م أضمٝمزة ألقمامل اعمقطمدة اًم٘مٞم٤مدة ومُم٤مرؾم٦م ،هل٤م اًمت٤مسمٕم٦م اهلٞمئ٤مت وأقمامل واًمٚمج٤من اًمقزارات ألقمامل

 واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمتقـمٜمل االىمتّمت٤مد ظُمٓم٦م وووع ،داًمٌال   قمٛمقم ذم اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم اعمحٚمٞم٦م اإلداري٦م

 واألري٤مف اعمدن سمٜم٤مء وأقمامل االىمتّم٤مدي٦م األقمامل وإدارة وىمٞم٤مدة ،وشمٜمٗمٞمذمه٤م اًمدوًم٦م وُمٞمزاٟمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م

 األهة وشمٜمٔمتٞمؿ اًمٌدٟمٞمت٦م واًمري٤موت٦م اًمٕم٤مُمت٦م واًمّمتح٦م واًمث٘م٤مومت٦م واًمٕمٚمقم اًمتٕمٚمٞمؿ أقمامل وإدارة وىمٞم٤مدة

 ًمٚمتدوم٤مع اًمٌٜمت٤مء وىمْمتٞم٦م وهمػمهت٤م واًمرىم٤مسم٦م واًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مم واألُمـ دٟمٞم٦ماعم اًمِمئقن جم٤مالت ذم واألقمامل

 اًمٕمت٤مُمٚملم وشمٕمٞملم األضمٜمٌٞم٦م اًمدول ُمع واالشمٗم٤مىمٞم٤مت اعمٕم٤مهدات وقم٘مد اخل٤مرضمٞم٦م اًمِمئقن وإدارة اًمقـمٜمل

 -(3) اًم٘م٤مٟمقن ألطمٙم٤مم وومً٘م٤م وُمٕم٤مىمٌتٝمؿ وُمٙم٤موم٠مهتؿ وشم٘مٞمٞمٛمٝمؿ وشمدريٌٝمؿ وقمزهلؿ واإلداريلم

 قمتغم وشمٕمتديالت إصتالطم٤مت قمتدة ُأدظمٚمت٧م ،اًمِمتٕمٌٞم٦م ّمتلماًم مجٝمقريت٦م شم٠مؾمتٞمس وسمٕمد

 صتدىم٧م اًمذي اًمدوًم٦م أضمٝمزة إصالح عمنموع وومً٘م٤م ،اًمدوًم٦م عمجٚمس اًمت٤مسمٕم٦م واألضمٝمزة اًمقطمدات

 ،اًمدوًمت٦م جمٚمتس ديقان ضم٤مٟم٥م إمم ،اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمٕم٤مذ اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس األومم اًمدورة قمٚمٞمف

  ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمدوًم٦م جلٜم٦م وهل اًمٕم٤مُم٦م ٞمٓمرةًمٚمً وطمدات أرسمع :هي ،اًمدوًم٦م جمٚمس ذم ضمٝم٤مًزا 83 يقضمد

                                                 
ش، ذ١دشٚش، ( 3) ٌٕؾـد ٚج ٌٍذسجعدحش  ؼشذ١دس  إعغدس ٌج ١ٔدس، جٌّ ٌػح طرؼدس ج دع،  ٌج ٌػٌح ؿدضء ج غ١حعدس، ٌج ػس ٌج ٚآخدشْٚ : ِٛعٛد ى١دحٌٟ  ٘دحخ ٌج ػرذ جٌٛ

 .  726َ، صـ  1223

 . 64( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 4)

ـ ( 1) شؾدغ عدحذك، صد  ِ،ٟ صد١ٕ غ ٌج ؿّط ٌٍّ  ٟ غ١حع ٕحء ٌج ٌر ٝ ج ٘ح ػٍ ٚأغش  ٓ ص١ ٟ ٌج ؼحصشز ف غ١حع١س جٌّ ٌططٛسجش ٌج ٝ : ج ك ص١ٍ ؼض٠ضِ  ش ػرذ ٌج ِ٘ح
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 وطمتدات وؾمتٌع ،اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٕم٥م وسمٜمتؽ ،اًمتج٤مرة ووزارة ،اعم٤مًمٞم٦م ووزارة ،واإلصالح

 ،اًمقـمٜمل ًمٚمدوم٤مع واًمّمٜم٤مقم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م جلٜم٦م وهل: االىمتّم٤مد إلدارة ُمتخّمّم٦م

 ووزارة ،اعمٕمٚمقُمت٤مت ٜم٤مقم٦مص ووزارة ،اعمقاصالت ووزارة ،احلديد اًمًٙم٦م ووزارة ،اًمٌٜم٤مء ووزارة

  - اًمزراقم٦م ووزارة ،اًمري

 اعمتقارد وإدارة االضمتامقمل واًمْمامن واًمث٘م٤موم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمٕمٚمقم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ وطمدات صمامن 

 اًمٕمٛمتؾ ووزارة اًمٕمت٤مُمٚملم ؿمتئقن ووزارة واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ووزارة اًمتٕمٚمتٞمؿ وزارة : وهل

 وجلٜمت٦م اًمّمتح٦م ووزارة اًمث٘م٤مومت٦م ووزارة ٌٞمٕمٞم٦ماًمٓم واعمقارد األرايض ووزارة االضمتامقمل واًمْمامن

 - األهة وشمٜمٔمٞمؿ ًمٚمًٙم٤من اًمدوًم٦م

 اًمدوًم٦م وجلٜم٦م اًمدوم٤مع ووزارة اخل٤مرضمٞم٦م وزارة وهل: اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمدوًم٦م ًمِمئقن وطمدات شمًع

 اعمدٟمٞمت٦م اًمِمئقن ووزارة اعمراىم٦ٌم ووزارة اًمدوًم٦م أُمـ ووزارة اًمٕم٤مم األُمـ ووزارة اًم٘مقُمٞم٦م ًمٚمِمئقن

  -(1) اعمح٤مؾم٤ٌمت زوضمٝم٤م اًمٕمدل ووزارة

  : املركزية العشكرية اللجنة - 4 
 اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّمتلم جلٛمٝمقري٦م األقمغم اًمٕمًٙمري اًم٘مٞم٤مدة ضمٝم٤مز هل اعمريمزي٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م

 - (8) اًمٌالد سم٠مٟمح٤مء اعمًٚمح٦م اًم٘مقات يمؾ وشم٠مُمر شم٘مقد واًمتل

 ويتحٛمتؾ ،واألقمْمت٤مء اًمترئٞمس وٟمتقاب اًمترئٞمس ُمتـ اعمريمزي٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م وشمت٠مًمػ

 رؾمؿ ذم األمهٞم٦م سم٤مًمغ دور وهل٤م اجلٞمش- قمغم اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمًٞمٓمرة اًمقـمـ قمـ اعمًئقًمٞم٦م يم٤مُمؾ اًمرئٞمس

 ُمتـ يتْمتح اًمذي األُمر واًمداظمٚمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمّملم ؾمٞم٤مؾم٦م إدارة وذم ًمٚمدوًم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت

 ُمـ يداًمٕمد ذم واحل٘مٞم٘مل اعم١مصمر دوره٤م وهل٤م اًمّملم ذم ومَٕم٤مًم٦م ؾمٚمٓم٦م شمٕمد اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م أن ظمالًمف

  -(3) اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًم٘مْم٤مي٤م

                                                 
 . 67 – 65( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)

 .    24، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 3)

ـ ( 1) شؾدغ عدحذك، صد  ِ،ٟ صد١ٕ غ ٌج ؿّط ٌٍّ  ٟ غ١حع ٕحء ٌج ٌر ٝ ج ٘ح ػٍ ٚأغش  ٓ ص١ ٟ ٌج ؼحصشز ف غ١حع١س جٌّ ٌططٛسجش ٌج ٝ : ج ك ص١ٍ ؼض٠ضِ  ش ػرذ ٌج ِ٘ح
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 اًمِمتٕمٌل اًمتحرير ضمٞمش ُمـ شمتٙمقن واًمتل اعمًٚمح٦م اًم٘مقات سم٘مٞم٤مدة اًمٕمًٙمري٦م اًمٚمجٜم٦م وشم٘مقم 

 اًمتقـمٜمل اًمتدوم٤مع شم٘مقيت٦م ذم اًمتحريتر ضمتٞمش ُمٝمٛمت٦م وشمٙمُٛمتـ ،واعمٞمٚمِمٞم٤م اعمًٚمح٦م اًمنمـم٦م وىمقات

  -(1) اًمِمٕم٥م وظمدُم٦م اًمٌالد ومح٤مي٦م اًمٕمدوان ود واعم٘م٤موُم٦م

 سم٤معم٘م٤مرٟمت٦م يمٗمت٤مءة أىمتؾ ُم٤مزال وًمٙمـ ،اًمّمٞمٜمل اجلٞمش يمٗم٤مءة ُمـ اًمتحدي٨م ضمٝمقد زادت وىمد

 ُمٝمٛمت٦م ًمتٖمػمات اًمِمٕمٌل اًمتحرير ضمٞمش ظمْمع وىمد ،اًم٤ٌمؾمٗمٞمؽ آؾمٞم٤م إىمٚمٞمؿ ذم األُمريٙمل سم٤مجلٞمش

 ىم٤مُمت٧م وم٘مد ،اًمدوزم اعمجتٛمع أُم٤مم وم٤ًمًدا أىمؾ اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م شمٔمٝمر وًمٙمل ،احلديث٦م اًمًٜمقات ذم

 اًمؼميت٦م اًم٘مقات ُمـ ؿمخص ُمٚمٞمقن 132 ظمٗمْم٧م يمام ،اجلٞمش ٟمٗمقذ ُمـ اًمقـمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت سمًٚم٥م

 ُمٜمٝمت٤م أيمثتر دوم٤مقمٞمت٦م شمٙمتقن وًمٙمتل ،احلديثت٦م احلرب حتدي٤مت ُمقاضمٝم٦م ذم ُمروٟم٦م أيمثر شمٙمقن ًمٙمل

 وختٗمتٞمض اًمنتيع االٟمتِم٤مر قمغم اجلٞمش وىمدرة ،اًمؼمي٦م اًم٘مقات طمريمٞم٦م زي٤مدة واًمٜمتٞمج٦م ،هجقُمًٞم٦م

 حتٛمتؾ أن يٛمٙمـ واًمتل ،اًمٌحري٦م اجلٞمش ىمدرات ذم سم٘مك األيمؼم واًمٕم٤مئؼ ،اجلٞمش ذم اًمٌػموىمراـمٞم٦م

 اًم٘متدرات حتًتٜم٧م وىمتد ،واعمٔمالت اعمريم٤ٌمت إمم سم٤مإلو٤موم٦م ضمٜمدي 10666 – 16666 سملم ُم٤م

 روؾمتٞم٦م سم٠مؾمتٚمح٦م حتتديُثٝم٤م شمؿ وم٘مد اجلقي٦م ًمٚم٘مقات وسم٤مًمٜم٦ًٌم ،روؾمٞم٤م ُمـ أؾمٚمح٦م سم٤مؾمتػماد اًمٌحري٦م

 - (8) إهائٞمؾ وُمـ ُمت٘مدُم٦م

  : يقم ىمام همفي ايمتحرير صمقش صـوف أما 

 اًمٕمًٙمري٦م اًم٘مقة (0) رىمؿ ضمدول

 

 

 

 

  

                                                 
 .  74( ضؾ١ٓ ؽٟ : جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 . 55ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ ( قغٓ 3)
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 انثحزيح

طيزاٌ 

 انثحزيح

انذااع 

 انجوي

انقوج 

 انجويح
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 ،ؾم٤مسمؼ ُمرضمع ،اًمٕم٤معمٞم٦م اًم٘مٓمٌٞم٦م وُُم٘مقُم٤مت واًمٞم٤مسم٤من اًمّملم : طمًلم طمًـ ومقزي : اظمصدر

     - 36 صت

 اًمتداظمكم األُمتـ قمتغم اعمح٤مومٔمت٦م قمتـ اعمًتئقًم٦م ومٝمتل اًمنمـم٦م ىمقات سمٛمًئقًمٞم٦م يتٕمٚمؼ وومٞمام

 -(1)اإلٟمتت٤مج ذم اعمٜمتٔمٛم٦م أقمامهل٤م مت٤مرس مج٤مهػمي٦م ُمًٚمح٦م ىمقات ومٝمل اعمٞمٚمِمٞم٤مت سمٞمٜمام ،اًمٕم٤مم واألُمـ

 االٟمْمت٤ٌمط قمتغم احلٗمت٤مظ ذم وشمًت٤مقمد اًمتدوم٤مقمل، واًم٘متت٤مل ًمٚمحرب االؾمتٕمداد سمخدُم٤مت شم٘مقمو

 -(8) االضمتامقمل

 أيدًمقضمٞمت٦م قمتـ اجلتٞمش يداومع ٨ُم طمٞم - اًمِمٞمققمل واحلزب اجلٞمش سملم ظم٤مص٦م قمالىم٦م وهٜم٤مك

 ديتٜم٩م قمٝمتد ذم االىمتّمت٤مدي واإلصتالح ّمت٤مٟمعواعم اإلٟمتت٤مج ذم دور ًمٚمجتٞمش يم٤من وم٘مد احلزب،

 األُمتقر هذه ذم اجلٞمش شمدظُمؾ ُمـ احلدُ  شمؿ م 1443 قم٤مم زيٛملم ضمٞم٤مٟم٩م قمٝمد ذم وًمٙمـ ،ؿمٞم٤موسمٜم٩م

٤ًٌم  ظمت٤مرج ُمريمزيت٦م قمًتٙمري٦م جلٜمت٦م سمتٙمتقيـ ديٜم٩م اًمزقمٞمؿ ىم٤مم وىمد - اجلٞمش إوم٤ًمد الطمتامالت دمٜم

  -(3) اجلٞمش قمغم اإلذاف ًمتتقمم احلزب ٟمٓم٤مق

  : العليا شعبيةال احملكنة -5
  هت٤مم وتامن اًم٘مْمت٤مئٞم٦م واًمٕمداًمت٦م ،اًمًتٞم٤مد اًمدوًم٦م ٟمٔم٤مم ُمـ ه٤مم ضمزء هق اًم٘مْم٤مئل اًمٜمٔم٤مم

  -(1) االضمتامقمٞم٦م ًمٚمٕمداًم٦م

 األُمتـ أضمٝمتزة شمتحٛمؾ سمٞمٜمام - واًمٜمٞم٤مسم٦م اعمح٤ميمٛم٦م أضمٝمزة اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م سم٤مألضمٝمزة وُي٘مّمد

 شمٜمتٛمل أهن٤م رهمؿ اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمقفم٤مئػ سمٕمض اًم٘مْم٤مئٞم٦م اإلداري٦م واألضمٝمزة اًمدوًم٦م أُمـ وأضمٝمزة اًمٕم٤مم

 -(0) اًمتٜمٗمٞمذي٦م األضمٝمزة إمم

                                                 
 .  74( ضؾ١ٓ ؽٟ : جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

(2)http://arabic.china.org.cn/a-zhengzhi/index.htm .                                                                      

ص١ٓ ) ( 3) غ١حعٟ فٟ ٌج ٚجإلصوـ ٌج غ١حع١س  ٌٕخرس ٌج ٟ ِٛعٝ : ج  . 122َ (، ِشؾغ عحذك،  صـ  2225 – 1221ٔحد٠س قٍّ

دجس                 ( وطحخ جإلصوـ جٌمضحتٟ فٟ جٌص١ٓ، ِىطد جإلػوَ جٌطدحذغ ٌّؿٍدظ جٌذٌٚدس ٌؿّٙٛس٠دس جٌصد١ٓ جٌؾدؼر١س،1)

 . 1َ، صـ  2212 جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س، أوطٛذش

 . 56( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 خمتٚمػ قمغم اعمحٚمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م واعمح٤ميمؿ اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ُمـ اعمح٤ميمٛم٦م أضمٝمزة وشمتٙمقن

 -(1) اخل٤مص٦م اًمِمٕمٌٞم٦م واعمح٤ميمؿ اًمٕمًٙمري٦م واعمح٤ميمؿ اعمًتقي٤مت

 وهتل ،سم٤مًمّمتلم األقمتغم ٤مئلاًم٘مْمت اجلٝمت٤مز هل اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛم٦م أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 ؾمتٚمٓم٦م أقمتغم سم٤مؾمتت٘مالًمٞم٦م متت٤مرس - اًمدائٛم٦م وجلٜمتف اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس أُم٤مم ُمًئقًم٦م

 - (8) أومراد أو اضمتامقمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م أو إداري ضمٝم٤مز أي ضم٤مٟم٥م ُمـ شمدظمؾ وسمدون ًمٚم٘م٤مٟمقن وومً٘م٤م ىمْم٤مئٞم٦م

 اخل٤موتٕم٦م واعمتدن ؿاحلٙمت اًمذاشمٞمت٦م واعمٜم٤مـمؼ اعم٘م٤مـمٕم٤مت خمتٚمػ شم٘مٞمؿ اإلداري ًمٚمت٘مًٞمؿ وومً٘م٤م

 وومً٘مت٤م اخل٤مصت٦م اعمحت٤ميمؿ وشُم٘مت٤مم ،واًم٘م٤مقمديت٦م واعمتقؾمٓم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ُم٤ٌمذة اعمريمزي٦م ًمإلدارة

 شمراىمت٥م - احلديتد سم٤مًمًتٙم٦م اًمٜم٘مؾ وحم٤ميمؿ واًمٌحري٦م اًمٕمًٙمري٦م اعمح٤ميمؿ شمِمٛمؾ ،اخل٤مص٦م ًمألٟمٔمٛم٦م

 أقمْمت٤مئٝم٤م شم٘مترر ،٤متاعمًتقي سمٛمختٚمػ اًمِمٕمٌٞم٦م ًمٚمٛمح٤ميمؿ اعمح٤ميمٛم٦م أقمامل اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛم٦م

 ًمٜمتقاب اًمتقـمٜمل اعمجٚمتس أُمت٤مم ُمًئقًم٦م هل ،اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م

  -(3) اًمدائٛم٦م وجلٜمتف اًمِمٕم٥م

 أن قمتغم 23 اعم٤مدة ٟمّم٧م وم٘مد اًم٘مْم٤مئٞم٦م اًمًٚمٓم٦م إمم اعمقاد ُمـ اًمٕمديد ذم اًمدؾمتقر أؿم٤مر وًم٘مد

 اًمًتٚمٓم٦م متت٤مرس اخل٤مصت٦م اًمِمٕمٌٞم٦م عمح٤ميمؿوا اعمحٚمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م واعمح٤ميمؿ اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ل

 ،اًمٕمٚمٞمت٤م اًم٘مْمت٤مئٞم٦م اهلٞمئت٦م هتل اًمٕمٚمٞمت٤م اًمِمتٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛمت٦م ل أن قمغم 24 اعم٤مدة وٟمّم٧م ل اًم٘مْم٤مئٞم٦م

 اًمدؾمتتقر أقمٓمتك وىمتد ،اًمدرضمت٦م ذم شمٚمٞمٝمت٤م اًمتتل اًمِمتٕمٌٞم٦م اعمح٤ميمؿ ذم اًم٘مْم٤مئل اًمٜمِم٤مط وشمراىم٥م

 ُمًت٘مٚم٦م سمّمٗم٦م اعمح٤ميمٛم٦م دمرى اًمِمٕمٌٞم٦م اعمح٤ميمؿ ل أن 23 اعم٤مدة قمغم سمٜم٤مءً  ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًمت٤مم االؾمت٘مالل

 -(1) ًمٚم٘م٤مٟمقن إال ختْمع وال

                                                 
 .  76( ضؾ١ٓ ؽٟ : جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

 .    26، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 4)

 . 56( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 5)

 . 456( عؼحد جٌؾشلحٚٞ : جٌٕظُ جٌغ١حع١س فٟ جٌؼحٌُ جٌّؼحصش، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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  : (1) اظمستويات خمتؾف فمعم ايمشعبقة يمؾؿحاىمم ايمرئقسقة اظمفام ،ايمصؾة ذات يمؾؼواككم وهمًؼا

 - اعمجتٛمع اٟمْم٤ٌمط ومح٤مي٦م ،اعمختٚمٗم٦م سم٠مٟمقاقمٝمؿ اعمجرُملم وقم٘م٤مب ،اجلٜم٤مئٞم٦م اًم٘مْم٤مي٤م ذم اًمٜمٔمر ,1

 اعمنموقم٦م واحل٘مقق اعمّم٤مًمح ومح٤مي٦م اعمدٟمٞم٦م اًمٜمزاقم٤مت وُُمٕم٤مجل٦م ،عمدٟمٞم٦ما اًم٘مْم٤مي٤م ذم اًمٜمٔمر ,8

 - اًمٕمالىم٦م ألصح٤مب

  - واالضمتامقمل االىمتّم٤مدي االٟمْم٤ٌمط ومح٤مي٦م ،االىمتّم٤مدي٦م اًمٜمزاقم٤مت ىمْم٤مي٤م ذم اًمٜمٔمر ,3

 ًمٚمٛمتقاـمٜملم روقم٦متاعمِمت واعمّمت٤مًمح احل٘متقق ومح٤مي٦م ،اإلداري٦م اًمدقم٤موي ىمْم٤مي٤م ذم اًمٜمٔمر ,1

 اإلداري٦م األضمٝمزة شمٜمٗمٞمذ وُمراىم٦ٌم ووامن ،األظمرى واعمٜمٔمامت ٟمٞملماًم٘م٤مٟمق واألؿمخ٤مص

  - ًمٚم٘م٤مٟمقن وومً٘م٤م صالطمٞم٤مهت٤م

   - اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ومٕم٤مًمٞمتف سمدأت اًمذي احلٙمؿ شمٜمٗمٞمذ ومرض ,0

 ذم وُيقضمتد ،ًمٚمثتقرة اعمٕم٤مرولم حت٤ميمؿ اًمتل اًمٕمًٙمري٦م اعمح٤ميمؿ شُمقضمد اًمِمٕمٌٞم٦م اعمح٤ميمؿ وسمج٤مٟم٥م

   -(8) اإلمه٤مل ُمثؾ ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٤مت واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم اًم٘مْم٤مئٞم٦م ًٚمٓم٦ماًم ُمـ ٟمقع واعمٜم٤مضمؿ اًمٙمؼمى اعمّم٤مٟمع

 مخوس فمؿؾوه مودة ،ايمشوعب يمـواب ايموؿمـي اظمجؾس يـتخبه ايمعؾقا ايمشعبقة اظمحؽؿة رئقس

 - (3) :متتايمقتكم مدسمكم فمؿؾه مدة سمتجاوز وال ،ؽمـوات

 ٛمت٦ماعمح٤ميم جلٜمت٦م وأقمْم٤مء وٟمقاسمف اعمحٙمٛم٦م رئٞمس ُمـ اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم اعمح٤ميمؿ شمتٙمقن

 قمنمتة اصمٜمتتل إمم اًم٘مْم٤مة وُم٤ًمقمدي واًم٘مْم٤مة اعمحٙمٛم٦م هٞمئ٦م رئٞمس وٟم٤مئ٥م اعمحٙمٛم٦م هٞمئ٦م ورئٞمس

 إمم اًمث٤مٟمٞمت٦م اًمدرضم٦م ُمـ واًم٘مْم٤مة ،اًمرئٞمز اًم٘مْم٤مة يمٌػم هق اًمٕمٚمٞم٤م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمحٙمٛم٦م رئٞمس - درضم٦م

 تٚمػخُم  قمغم اًمِمٕمٌٞم٦م اعمح٤ميمؿ رؤؾم٤مء اًمٕم٤مًمٞم٦م- اًمدرضم٦م ُمـ واًم٘م٤ميض اًم٘مْم٤مة يم٤ٌمر هؿ قمنمة اًمث٤مٟمٞم٦م

 ورؤؾمت٤مء وٟمتقاهبؿ ،اعمًتتقي٤مت ٟمٗمتس قمتغم اًمِمٕم٥م ٟمقاب جم٤مًمس وشمٕمزهلؿ شمٜمتخٌٝمؿ اعمًتقي٤مت

  قمغم اًمِمٕم٥م ٟمقاب عمجٚمس اًمدائٛم٦م اًمٚمج٤من وشمٕمزهلؿ شمٕمٞمٜمٝمؿ واًم٘مْم٤مة وٟمقاهبؿ اعمح٤ميمؿ هٞمئ٤مت

                                                 
 . 21( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

( ِكّذ غش٠د ِكّذ ػرذ جٌشقّٓ : ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح فدٟ جٌفطدشز ِدٓ ) 3)

 .142َ (، ِشؾغ عحذك،  صـ  1272 – 1211

 .    26، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 1)
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 اًمنمتقمل واًمٓمٌٞمت٥م واعمٜمٗمتذ واًمًٙمرشمػم اعم٤ًمقمد اًم٘م٤ميض ُمٜم٤مص٥م وشُم٘م٤مم   اعُمًتقي٤مت ٟمٗمس

  - (1) ًمٚمح٤مضم٦م وومً٘م٤م ئلاًم٘مْم٤م واًمنمـمل

 أىمتؾ سمًجـ قمٚمٞمٝمؿ حيٙمؿ اًمذيـ ؾمٜم٦م 13 اًمٕمٛمر ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم همػم اجلرائؿ عمرشمٙمٌل وسم٤مًمٜم٦ًٌم 

 أليت٦م شم٘متديٛمٝم٤م يٛمٙمتـ وال  ،اجلرائؿ ؾمجالت شم٠مُملم ظمتؿ ٟمٔم٤مم قمٚمٞمٝمؿ ُيٓمٌؼ ،ؾمٜمقات مخس ُمـ

 شم٘مقم أو ي٤ماًم٘مْم٤م ُُمٕم٤مجل٦م أضمؾ ُمـ سمٗمحّمٝم٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م األضمٝمزة شم٘مقم أن سم٤مؾمتثٜم٤مء ؿمخص أو وطمدة

 اًمٕم٘مقسمت٤مت ًم٘مت٤مٟمقن اعمٕمتدل اعمنمتوع ل ووتح - اًمدوًمت٦م ًمٜمٔم٤مم وومً٘م٤م سمٗمحّمٝم٤م اعمٕمٜمٞم٦م اًمقطمدات

 ،اًمٌت٤مًمٖملم همػم قمغم اًمٕم٘مقسم٤مت شمٜمٗمٞمذ شم٠مضمٞمؾ ذوط ،م 8611 قم٤مم إصداره شمؿ اًمذي ،ل )اًمث٤مُمـ(

 8611 يقًمٞمتق إمم - اًمًقاسمؼ ذوي قم٤مديلم جمرُملم اًم٤ٌمًمٖملم همػم  اجلرائؿ ُمرشمٙمٌق يٙمقن أال وطمدد

 ،م 8611 قمت٤مم إمم 8668 قمت٤مم وُمتـ ًمألطمتداث- حمٙمٛمت٦م 8331 يمٚمٝمت٤م اًمّمتلم ذم ُأىمٞمٛم٧م ،م

 ذم %1,8 اجلترائؿ اًمٌت٤مًمٖملم همتػم ارشمٙمت٤مب إقمت٤مدة ٟمًت٦ٌم ،اؾمتت٘مرت األـمراف خمتٚمػ وسمجٝمقد

 ٟمًت٦ٌم واٟمخٗمْمت٧م ،اًمٌت٤مًمٖملم همتػم اعُمجترُملم ًم٘مْمت٤مي٤م اٟمخٗم٤مض شمقضمف فمٝمر األظمػمة، اًمًٜمقات

 -(8) شمدرجيًٞم٤م اعُمجرُملم مجٞمع ذم اًم٤ٌمًمٖملم همػم اعُمجرُملم ٟم٦ًٌم اٟمخٗمْم٧مو ،اًم٤ٌمًمٖملم همػم اعُمجرُملم

 (6) سقى جذول
 انببنغني غري نهًجشيني انشعبُت احملبكى حمبكًت أحىال

 و9022 وعبو 9002 بني يب انفرتة يف
 انببنغني غري اجملشيني عذد عبو

 عهُهى احلكى مت انزٍَ
 االخنفبض َسبت

 (٪) انسببق انعبو عٍ
 غري شينياجمل َسبت

 انببنغني
 (٪) اجملشيني مجُع يف

 0.07 29.62 00604 و9002
 6.00 29.26 67226 و9020
 6.40 2.66 60970 و9022

 - 33 صت ،ؾم٤مسمؼ ُمرضمع ،اًمّملم ذم اًم٘مْم٤مئل اإلصالح : اظمصدر

                                                 
 .  55 – 57( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)

 .    33( جإلصوـ جٌمضحتٟ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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  : العليا الشعبية العامة النيابة -6
 هتل اًمٕمٚمٞمت٤م اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمٕم٤مُمت٦م اًمٜمٞم٤مسمت٦مو اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م اًمدوًم٦م أضمٝمزة هل اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٜمٞم٤مسم٤مت

 اعمحٚمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمِمٕمٌٞم٦م واًمٜمٞم٤مسم٤مت اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٜمٞم٤مسم٤مت ىمٞم٤مدة اًمرئٞمًٞم٦م: وُمٝمامهت٤م األقمغم اًمٜمٞم٤مي اجلٝم٤مز

 اعمقطمتد اًمتٜمٗمٞمذ ووامن ،ًمٚم٘م٤مٟمقن وومً٘م٤م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمرىم٤مسم٦م وفم٤مئػ شمٓمٌٞمؼ ذم اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم

 اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل اعمجٚمس أُم٤مم ُمًئقًم٦م اًمٕمٚمٞم٤م ِمٕمٌٞم٦ماًم اًمٕم٤مُم٦م واًمٜمٞم٤مسم٦م - ًمٚم٘مقاٟملم واًمّمحٞمح

 - (1) رىم٤مسمتٝمام وشم٘مٌؾ ،قمٛمٚمٝم٤م قمـ شم٘م٤مرير هلام وشم٘مدم ،اًمدائٛم٦م وجلٜمتف

 خمتؾف فمعم ايمشعبقة يمؾـقازمات ايمرئقسقة وايمصالضمقات اظمفام ،ايمصؾة ذات يمؾؼواككم وهمًؼا

  : (2) هي اظمستويات

 ًم٘مت٤مٟمقن اعمقطمد اًمتٜمٗمٞمذ وختري٥م اًمدوًم٦م ودمزئ٦م دوًم٦ماًم ظمٞم٤مٟم٦م ًم٘مْم٤مي٤م اًمٜمٞم٤مسم٦م صالطمٞم٦م مم٤مرؾم٦م ,1

  - ظمٓمػمة سمّمقرة اًمدوًم٦م

 هل٤م اعمٚمٗم٤مت وإومراد ،ُم٤ٌمذة واالٟمْم٤ٌمط ًمٚم٘م٤مٟمقن اًمدوًم٦م ألضمٝمزة اًمٕم٤مُمٚملم خم٤مًمٗم٦م ىمْم٤مي٤م ىمٌقل ,8

   - ًمٚمتح٘مٞمؼ

 الختت٤مذ ،ُمٚمٗمت٤مت اًمدوًمت٦م أُمتـ وأضمٝمتزة اًمٕمت٤مم األُمتـ أضمٝمزة هل٤م شمٗمرد اًمتل اًم٘مْم٤مي٤م ومحص ,3

 أضمٝمتزة حت٘مٞم٘مت٤مت ُمراىم٦ٌم 5 اًمدقمقى ُمـ واإلقمٗم٤مء اًمدقمقى ورومع اًم٘مٌض إًم٘م٤مء طمقل ىمرارات

 اعمنمتوع همػم االقمت٘م٤مل وشمّمحٞمح ،ًمٚم٘م٤مٟمقن وومً٘م٤م وومحّمٝم٤م ،اًمدوًم٦م أُمـ وأضمٝمزة اًمٕم٤مم األُمـ

  - ىم٤مٟمقٟمٞم٦م همػم سم٠مؾم٤مًمٞم٥م األدًم٦م قمغم واحلّمقل واًمتح٘مٞمؼ اًم٘م٤مٟمقين همػم واًمتٗمتٞمش

 اًمِمتٕمٌٞم٦م اعمحت٤ميمؿ ذم ًمٚمٛمح٤ميمٛمت٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞمت٦م اعمراىمٌت٦م 5 اجلٜم٤مئٞمت٦م ًمٚم٘مْمت٤مي٤م اًمٕم٤مم اإلدقم٤مء متثٞمؾ ,1

 - ًمٚم٘م٤مٟمقن وومً٘م٤م احلٙمؿ االقمؽماض ىمْم٤مي٤م ورومع ،اإلداري٦م واًمدقم٤موى واعمدٟمٞم٦م اجلٜم٤مئٞم٦م ًمٚم٘مْم٤مي٤م

 وؾمتجـ اًمًجقن وأقمامل أطمٙم٤مُمٝم٤م وشمٜمٗمٞمذ اجلٜم٤مئٞم٦م اًم٘مْم٤مي٤م ذم األطمٙم٤مم شمٜمٗمٞمذ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمراىم٦ٌم ,0

 - اعمامرؾم٦م ذم سم٤مًمٕمٛمؾ اإلصالح وأضمٝمزة اعمقىمقوملم

                                                 
ٌٕخرس( 2) ٟ ِٛعٝ : ج ص١ٓ ) ٔحد٠س قٍّ غ١حعٟ فٟ ٌج ٚجإلصوـ ٌج غ١حع١س   .   112َ (، ِشؾغ عحذك،صـ  2225 – 1221ٌج

 . 23( ٠ٓ ضؾٛٔغ ضؾ١ٕغ : جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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  : الصيين الشيوعي احلزب -1
 ومت٤مًمٌٕمض - اًمٜمِم٠مة شمٚمؽ ويمٞمٗمٞم٦م اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب ٟمِم٠مة شم٤مريخ طمقل اعمّم٤مدر ختتٚمػ

 احلتزب أن إمم يتذه٥م اآلظمر اًمٌٕمض أن قمغم - م 1486 ُم٤ميق إمم احلزب هذا ٟمِم٠مة شم٤مريخ يرضمع

 ٟمِمت٠م اًمتذي اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب أن يرى اًمث٤مًم٨م اًمٌٕمض أن سمٞمد - م 1481 يقًمٞمق ذم ٟمِم٠م ىمد

 سمٕمض ُمـ م 1414 ذم سم٤مريس ذم شمٙمقٟم٧م اًمتل احلزب ذًمؽ ًمٜمقاة اُمتداًدا يم٤من م 1481 يقًمٞمق ذم

 طمٞمت٨ُم  م1486 ؾمٜم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م األرض إمم اًمٗمٙمرة اٟمت٘مٚم٧م صمؿ اًمّمٞمٜمٞملم اعُمٝم٤مضمريـ اًمٓمٚم٦ٌم

  (-1) م 1481 يقًمٞمق ذم اًم٘مقُمٞم٦م ُم١ممتراشمف أول قم٘مد اًمذي اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب شمٙمقن

 يْمؿ يم٤من م 1401 قم٤مم ذم اًمث٤مُمـ اًمقـمٜمل ُم١ممتره وذم ،قمْمًقا 02 اًمِمٞمققمل احلزب ويْمؿ

 هتؿ واًمِمتٞمققمٞمقن ،قمْمتًقا ُمٚمٞمتقن 13 يْمتؿ يم٤من م 1418 قم٤مم وذم ،قمْمًقا ُمٚمٞمقن 11 طمقازم

 األيمثتر وهؿ ،اًم٘مرار صٜمع ذم اعُم٤ٌمدرة سمزُم٤مم واآلظمذيـ ،اعمجتٛمع ُمًتقي٤مت مجٞمع ذم ٟمٗمقًذا األيمثر

 - (8) اًم٘مرارات شمٜمٗمٞمذ ُمـ ًمٚمتح٘مؼ احلٛمالت شمٜمٔمٞمؿ ذم ٟمِم٤مـًم٤م

 طمزب أيمؼم جيٕمٚمف ُم٤م وهق ُمٚمٞمقًٟم٤م 11 ،م 8662 قم٤مم ذم اًمِمٞمققمل احلزب أقمْم٤مء قمدد ويٌٚمغ

 احلتزب وينمف وىمًقشمف- اًمّم٤مرم شمٜمٔمٞمٛمف سمٗمْمؾ اًمًٚمٓم٦م ذم احلزب يزال وال - اًمٕم٤ممل ذم ؾمٞم٤مد

 قمتغم يٕمترض وُم٤م اعمدرؾم٦م ذم يدرس ُم٤م قمغم – اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م طمٞم٤مة ُمٔم٤مهر ُمـ يمثػم قمغم صمروُي١م

 وهق  , سم٢مٟمج٤مهبؿ هلؿ اعمًٛمقح األـمٗم٤مل قمدد طمتك سمؾ وؾمٙمٜم٤مهؿ، وفم٤مئٗمٝمؿ اًمتٚمٞمٗمزيقن، ؿم٤مؿم٤مت

 ٟمٛمقذضمٞملم- وقماماًل  اجلٞمش ذم وو٤ٌمـًم٤م طمٙمقُمٞملم، ُمًئقًملم ُمٕمٔمٛمٝم٤م ذم شمْمؿ اًمٜمخ٦ٌم ُمـ جمٛمققم٦م

 -(33) يمٙمؾ اًمّملم يٛمثؾ ال وم٤محلزب صمؿ، وُمـ

                                                 
 122َ (، ِشؾغ عدحذك،  صدـ  2225 – 1221( ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : جٌٕخرس جٌغ١حع١س ٚجإلصوـ جٌغ١حعٟ فٟ جٌص١ٓ ) 1)

. 

، ضشؾّدس أؽدشف ِكّدذ و١ؤدٝ : جٌّؾدشٚع جٌمدِٟٛ ٌٍطشؾّدس ل ضدحس٠خ جٌصد١ٓ ل ِٕدز ِدح لردً جٌطدحس٠خ قطدٝ (١ٍ٘ذج ٘ٛخدح1َ)

 . 377َ،  صـ  2222، جٌطرؼس جألٌٚٝ، جٌمح٘شز، 477جٌمشْ جٌؼؾش٠ٓ ل، جٌؼذد 

ح   فددٟ ِصددش، (  ػٕطدش ِكّددذ أقّددذ  : ئدجسز جٌطؼٍدد١ُ فدٟ وددً ِددٓ جٌصدد١ٓ ٚوٛس٠دح جٌؿٕٛذ١ددس ِٚح١ٌض٠ددح ٚئِىح١ٔددس جإلفدحدز ِٕٙدد3)

 . 5ِشؾغ   عحذك، صـ 
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 ذم اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٕم٥م م 1414 قمت٤مم إمم 1481 قمت٤مم ُمٜمتذ اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب ىم٤مد وىمد

 وأؾمتس ،اًمٌػموىمراـمٞمت٦م واًمرأؾمتامًمٞم٦م واإلىمٓم٤مقمٞمت٦م اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م طمٙمؿ وأؾم٘مط ُمريرة ؿم٤مىم٦م ٟمْم٤مالت

 حلتزبا سمّمتٗمتف اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٞمققمل احلزب ىم٤مد اجلٛمٝمقري٦م شم٠مؾمٞمس وسمٕمد اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م

 واًمتح٘مٞمتؼ أراوتٞمٝم٤م وؾمتالُم٦م اًمٌالد اؾمت٘مالل صٞم٤مٟم٦م ذم اعمختٚمٗم٦م سم٘مقُمٞم٤مشمف اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م احل٤ميمؿ

 اعمخٓمتط االؿمتؽمايمل اًمٌٜم٤مء إضمراء وذم االؿمؽمايمٞم٦م إمم اجلديدة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُمـ اًمتحقل ذم اًمٜم٤مضمح

 شمت٤مريخ ذم ُمثٞمتؾ هلت٤م ًمتٞمس واًمث٘م٤مومت٦م االىمتّمت٤مد جم٤مزم ذم قمٔمٞمٛم٦م شمٓمقرات وأطمرز ،واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم

  -(1)  اًمّملم

 اعم٤ٌمدئ أؾم٤مس قمغم اًمٕم٤ممل ذم األظمرى اًمٌالد يمؾ ُمع اًمٕمالىم٤مت شمٓمقير اًمِمٞمققمل احلزب ُي١ميد

 اعمتٌت٤مدل سمت٤مالطمؽمام االطمتٗمت٤مظ ُمتع واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م واًمٕمٚمتقم واًمتٓمقير اإلصالح ُمـ األؾم٤مؾمٞم٦م

 ظمتريـًمم اًمداظمٚمٞمت٦م اًمِمتئقن ذم  اًمتتدظمؾ وقمتدم ،اًمٕمتدوان وقمدم ،األرايض وؾمالُم٦م ًمٚمًٞم٤مدة

   -(8) اًمًٚمٛمل واًمتٕم٤ميش اعمت٤ٌمدًم٦م واعمٜمٗمٕم٦م واعم٤ًمواة

 سمتدور ي٘متقم ألٟمتف اًمّملم ذم شمٜمٔمٞماًم  األقمغم اًمًٚمٓم٦م سمٛمث٤مسم٦م اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب ُيٕمد وًمذًمؽ

 يٕمتد اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٞمققمل احلتزب أن إمم اخلتؼماء ُمـ يمثػم ويذه٥م ،وأضمٝمزهت٤م اًمدوًم٦م إدارة ذم رئٞمز

 هٜمت٤مك أن االقمتٌت٤مر ذم األظمتذ ُمتع - اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمٓمٌ٘م٦م األول واًمٜم٤مس ،اًمِمٕم٥م  عمّم٤مًمح األُملم اًمراقمل

   -(3) اًمًٞم٤مد االؾمت٘مرار حت٘مٞمؼ أضمؾ ُمـ شمٕمٛمؾ اًمِمٞمققمل احلزب سمج٤مٟم٥م األطمزاب ُمـ قمدًدا

 االؿمتؽمايمل اًمًقق اىمتّم٤مد ؿمٕم٤مر حت٧م م1448 قم٤مم اإلصالح ظُمٓم٦م احلزب شمٌٜمك وىمد       

  إضمراء إمم احلٙمقُم٦م جل٠مت اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت سمداي٦م وذم ،اًمّملم ًمتحدي٨م اًمقطمٞمدة اًمقؾمٞمٚم٦م ألهن٤م

                                                 
( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٟ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، 3)

 . 62ِشؾغ عحذك، صـ 

َ، سعددحٌس  1211 – 1542ِكّددذ غش٠ددد ِكّددذ : ل قددشخ جألف١ددْٛ ٚضأغ١ش٘ددح ػٍددٝ جٌّؿطّددغ جٌصدد١ٕٟ فددٟ جٌفطددشز ِددٓ ( 1)

 .23َ،                    صـ  1225حؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، ِ

( ِكّددذ فددطف هللا جٌخط١ددد : جٌكددضخ جٌؾدد١ٛػٟ فددٟ جٌصدد١ٓ جٌؾددؼر١س، ِؿٍددس جٌغ١حعددس جٌذ١ٌٚددس، ِإعغددس جأل٘ددشجَ، جٌمددح٘شز، 2)

 . 112َ،  صـ  1265أوطٛذش، 
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 هب٤م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُم٤ًمطم٦م زي٤مدة ذم ؾم٤مهؿ مم٤م ،اًمٗمالطملم ُمـ % 46 ٟمحق ومٞمٝم٤م ؿم٤مرك اٟمتخ٤مسم٤مت

 - (1)وقمًٞم٤م وأيمثر اًمتحقل قمغم ىمدرة أيمثر اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم ضمٕمؾ مم٤م يقم سمٕمد يقًُم٤م

 احلتزب يقاضمتف ،ايملاالؿمتؽم اًمًتقق اىمتّم٤مد وسمٜم٤مء واالٟمٗمت٤مح اإلصالح قمٛمٚمٞم٤مت وظمالل

 األُم٤مٟمت٦م قمتغم واًمتِمتجٞمع اًمٗم٤ًمد ُم٘م٤موُم٦م احلزب يتخذ ًمذًمؽ ،طم٤مؾماًم  اظمت٤ٌمًرا اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل

 اًمراسمٕمت٦م اعمريمزيت٦م ًمٚمجٜمت٦م اًمث٤مًمثت٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمدورة أؿم٤مرت ًم٘مد - اًمذايت ًمٚمٌٜم٤مء ه٤مًُم٤م حمقًرا واًمٜمزاه٦م

 ٟمٔمٞمٗمت٦م طمٙمقُمت٦م سمٜمت٤مء يزشمٕمز أن إمم ،م1443  قم٤مم ذم اعمٜمٕم٘مدة اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب رةتقمِم

 وىمْمتٞم٦م ،االؿمتؽمايمل اًمًتقق اىمتّمت٤مد ٟمٔم٤مم ًمٌٜم٤مء ه٤مُم٦م ووامٟم٦م رضوري ذط اًمٗم٤ًمد وُم٘م٤موُم٦م

 -(8) واًمدوًم٦م احلزب وُمّمػم اإلصالح ىمْمٞم٦م ومِمؾ أو سمٜمج٤مح شمتٕمٚمؼ ه٤مُم٦م

 زمؽكم دم م1444ؾمٌتٛمؼم ذم اعمٜمٕم٘مدة اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م ٟم٤مىمِم٧م وًم٘مد      

 :(3) موضوفًما فممم اشمـي إلم فمددها يصل وسمـؿقتفا احلؽومقة اظممؽمسات إلصالح هامة مسائل فمدة

 - وُمٚمح٦م ه٤مُم٦م ُمٝمٛم٦م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م احلٙمقُمٞم٦م اعم١ُمؾم٤ًمت إصالح دومع إن ,1

 - وشمٜمٛمٞمتٝم٤م احلٙمقُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت إلصالح اعمُرؿمدة واعم٤ٌمدئ اًمرئٞمًٞم٦م األهداف ,8

 - ٞمجٞم٦ماإلؾمؽماشم طمٞم٨ُم  ُمـ احلٙمقُمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اعمٜمٔمقُم٦م شمٜمًٞمؼ ,3

  - اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م طمٞم٨ُم  ُمـ احلٙمقُمٞم٦م اعُم١مؾم٤ًمت شمٜمٔمٞمؿ إقم٤مدة دومع ,1

 - اًمٕمٍمي٦م اعم١ُمؾم٤ًمت ٟمٔم٤مم وإيمامل إٟمِم٤مء ,0

 - اعُم١مؾم٤ًمت إدارة وحتًلم شمٕمزيز ,1

 االضمتامقمٞم٦م األقم٤ٌمء وختٗمٞمػ احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واًمديقن اعمقضمقدات هٞم٤ميمؾ حتًلم ,2

  - ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت

 - االضمتامقمل واًمْمامن اًمتِمٖمٞمؾ وإقم٤مدة ًمٗمٕم٤مًمٞم٤متا وزي٤مدة اًمٕم٤مُمٚملم شم٘مٚمٞمؾ أقمامل حتًلم ,3

 ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت أقمغم درضم٦م إمم اعمٜمتج٤مت وارشم٘م٤مء اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمت٘مدُم٤مت ظمٓمقات شمنيع ,4

  - احلٙمقُمٞم٦م

                                                 
 .155َ،  صـ  2221ألورش، جٌص١ٓ فٟ جٌمشْ جٌٛجقذ ٚجٌؼؾش٠ٓ، ػحٌُ جٌّؼشفس، ( ؽٛلٟ ؾوي : جٌط١ٕٓ ج3)

 .    22، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 4)

 .    31 - 32( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 1)
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  - قم٤مًمٞم٦م ُم١مهالت ذوي واإلدارة اًمتِمٖمٞمؾ قم٤مُمكم ُمـ صٗمقف سمٜم٤مء ,16

  - احلٙمقُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت وشمٜمٛمٞم٦م إصالح ألقمامل احلزب ىمٞم٤مدة شم٘مقي٦م ,11

 احلزب- شمٜمٔمٞمؿ ذم ومرقًم٤م قمْمق يمؾ دمٕمؾ اًمتل ،لاعمريمزي٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦مل ُمٌدأ باحلز ويٕمتٜمؼ

 طمتك ويرشمٗمع اًمٌالد أرضم٤مء ذم اعمحٚمٞم٦م احلزب شمٜمٔمٞمامت ُمـ ُماليلم ىم٤مقمدشمف هرُمل هٞمٙمؾ وًمٚمحزب

 ُمت١ممتر هتل اهلترم ىمٛمت٦م ومت٢من اًمٜمٔمريت٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م وُمـ سمٙملم- ذم اًم٘مرار صٜمع أضمٝمزة أقمغم إمم يّمؾ

 ُمٜمٔمامت ُمـ قمْمق أًمٗمل ُمـ أيمثر ومٞمف ويِم٤مرك أقمقام مخ٦ًم يمؾ ُمرة يٜمٕم٘مد اًمذي اًمقـمٜمل، اعمجٚمس

 شمْمتؿ اًمتتل اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م لاٟمتخ٤مبل هل ًمٚمٛم١ممتر اًمرئٞمًٞم٦م واًمقفمٞمٗم٦م اًمٌالد، أٟمح٤مء ذم احلزب

 اعمريمزي٦م ًمٚمجٜم٦م اًمرئٞمًٞم٦م وم٤مًمقفمٞمٗم٦م ُمرشم٦ٌم، أىمؾ أو سمدياًل  قمْمًقا 106و اًمٕمْمقي٦م يم٤مُمكم قمْمقٍ  866

 ؾمتٚمٓم٤مت شمٙمُٛمتـ طمٞم٨ُم  ،طمجاًم  األىمؾ اًمدائٛم٦م جلٜمتف واٟمتخ٤مب ضمديد ؾمٞم٤مد ُمٙمت٥م اٟمتخ٤مب هل

 -(1)اًمتٕمٚمٞمؿ وُمٜمٝم٤م احلٞم٤مة جم٤مالت خُمتٚمػ ذم احل٘مٞم٘مٞم٦م اًم٘مرار اخت٤مذ

 ُمٚمٞمقًٟمت٤م 30 طمقازم اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل احلزب أقمْم٤مء قمدد إمج٤مزم سمٚمغ م8618 قم٤مم هن٤مي٦م وذم

 ُماليتلم 1 طمتقازم ًمٚمحتزب ٦ماًمت٤مسمٕمت األؾم٤مؾمتٞم٦م اًمٚمجت٤من قمدد إمج٤مزم سمٚمغ يمام ،قمْمق أًمػ 182و

 يتتٛمٙمـ 5 احلتزي اًمتٜمٔمٞمٛمل اًمِمٙمؾ ُمتخذة ُمٙم٤من يمؾ ذم اًمٚمج٤من ظمالل وُمـ - جلٜم٦م أًمػ 861و

 اعُمجتٛمتع دمت٤مه وإجي٤مسمًٞم٤م ومٕم٤ماًل  طمزسًم٤م ًمٞمٙمقن ،اعُمجتٛمع أريم٤من ُمـ ريمـ يمؾ إمم اًمقصقل ُمـ احلزُب 

  -(8)  يمٙمؾ واًمدوًم٦م

 اخلت٤مص سمٜم٤مؤهت٤م هلت٤م -اًمتتل اًمدوًمت٦م ؾم٦مؾمٞم٤م شمٓمقير ذم رئٞمًًٞم٤م دوًرا اًمِمٞمققمل احلزب يٚمٕم٥م

 اًمٚمٛمًت٤مت يْمتع اعمريمزيت٦م جلٜمتف ُمع اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اًم٘مقُمل اعم١ممتر أن يمام ،واإلىمٚمٞمٛمل اعمحكم

 سم٤مًمٜمًت٦ٌم اًم٘مٞمت٤مدة ُمٙمت٤من يمتؾ ذم احلتزب أقمْمت٤مء ووتع ضم٤مٟمت٥م إمم ،اًم٘مقُمٞم٦م  ًمٚمًٞم٤مؾم٤مت األومم

 - (3)  اعمختٚمٗم٦م اًمٚمج٤من ًمٕمْمقي٦م

                                                 
١ٌض٠ددددح ٚئِىح١ٔددددس جإلفددددحدز ِٕٙددددح                        (  ػٕطددددش ِكّددددذ أقّددددذ  : ئدجسز جٌطؼٍدددد١ُ فددددٟ وددددً ِددددٓ جٌصدددد١ٓ ٚوٛس٠ددددح جٌؿٕٛذ١ددددس ِٚح1)

 . 5فٟ ِصش، ِشؾغ   عحذك، صـ 

َ، صدـ  2214جٌمدح٘شز،  –ٌٟ ٘ٛٔغ ؾ١ٗ  : طش٠ك جٌص١ٓ عش جٌّؼؿضز، جٌّىطد جٌّصدشٞ ٌٍّطرٛػدحش  –( أقّذ جٌغؼ١ذ 2)

35  . 

 . 142ز ل،ِشؾغ عحذك، صـ ( فشغٍٟ ؾحد أقّذ : ٔظحَ جٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ ل جٌطؿشذس ٚجٌذسٚط جٌّغطفحد3)
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 يٜمٕم٘متد واًمذي اًمقـمٜمل ُم١ممتره هل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اًمٕمٚمٞم٤م ٤مدي٦ماًم٘مٞم اهلٞمئ٦م أن إًمٞمف ُيِم٤مر ومم٤م

 ،األىمتؾ قمغم ؾمٜم٦م يمؾ يم٤مُمٚم٦م دورة سمٕم٘مد شم٘مقم قمٜمف اعمٜمٌث٘م٦م اعمريمزي٦م واًمٚمجٜم٦م ،ؾمٜمقات مخس يمؾ ُمرة

 ،اًمٕمت٤مم وأُمٞمٜمٝمت٤م اًمدائٛم٦م وجلٜمتف اعمريمزي٦م ًمٚمجٜم٦م اًمًٞم٤مد اعمٙمت٥م سم٤مٟمتخ٤مب اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م وشم٘مقم

 اعمريمزي٦م ًمٚمجٜم٦م يم٤مُمٚمتلم دورشملم يمؾ سملم ُم٤م ومؽمة وذم  - اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م أُم٤مٟم٦م أقمْم٤مء سم٢مىمرار وشم٘مقم

 اًمٚمجٜمت٦م وأُم٤مٟمت٦م ،اعمريمزيت٦م اًمٚمجٜمت٦م وؾمتٚمٓم٤مت وفمت٤مئػ اًمدائٛمت٦م وجلٜمتف اًمًٞم٤مد ُمٙمتٌٝم٤م يامرس

 ،اًمدائٛمت٦م وجلٜمتتف اعمريمزيت٦م ًمٚمجٜمت٦م اًمًتٞم٤مد ًمٚمٛمٙمتت٥م اًمٞمقُمٞم٦م األقمامل إدارة ضمٝم٤مز هل اعمريمزي٦م

 ًمٚمجٜمت٦م اًمًتٞم٤مد اعمٙمتت٥م اضمتامقم٤مت ًمٕم٘مد اًمدقمقة اًمدائٛم٦م اعمريمزي٦م جٜم٦مًمٚم اًمٕم٤مم األُملم ويتحٛمؾ

 يٌتلم ( 2 ) رىمتؿ واًمِمتٙمؾ -(1) اعمريمزيت٦م اًمٚمجٜمت٦م أُم٤مٟمت٦م أقمامل يرأس يمام ،اًمدائٛم٦م وجلٜمتف اعمريمزي٦م

    - اعمختٚمٗم٦م وُمًتقي٤مشمف اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اًمتٜمٔمٞمٛمل اهلٞمٙمؾ

                                                 
( ِح٘ش ػرذ جٌؼض٠ض ِص١ٍكٝ : جٌططٛسجش جٌغ١حع١س جٌّؼحصشز فٟ جٌص١ٓ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌرٕحء جٌغ١حعدٟ ٌٍّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، 1)

 . 61ِشؾغ عحذك، صـ 
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 ايمصقـي ايمشقوفمي احلزب  -   (7) رومم ؾمؽل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًمّمتلم ذم  اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم : اخلٓمٞم٥م اهلل ومتح حمٛمد : اظمصدر

 - 14 صت  ،م 1412 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ُمٓمٌٕم٦م ،اًمِمٕمٌٞم٦م

انًؤتًز انقويث 

 نهحشب

نجاٌ 

 انًزاقثح

انًكتة 

 انسياسث

انسكزتار انهجُح انًزكشيح

 يح

انهجاٌ انًزكشيح 

 نهشيوعييٍ

 نجاٌ تعض انشثاٌ

 ٌ انفزوع انًحهيح نهشثا

 انشيوعيٍي

 األياَاخ

يؤتًز انحشب 

 اإلقهيًث

انهجاٌ انًزكشيح 

 نهشيوعييٍ

يؤتًز انحشب 

 اإلقهيًث
 نجاٌ انحشب

نجاٌ انحشب 

 انثهذيح

 ازوع انحشب

 خاليا انحشب
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 : (1) هي أصمزاء فمدة من ايمصقـي ايمشقوفمي يمؾحزب اهلقؽقم ايمؼمىمقب ويتؽون

 - بًمٚمحز اًمقـمٜمل اًمؼمعم٤من ُيًٛمك يمام أو اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اًم٘مقُمل اعم١ممتر ,

  - اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م ,

  - اًمًٞم٤مؾم٤مت جلٜم٦م أو اًمًٞم٤مد اعمٙمت٥م ,

  - ( احلزب ؾمٙمرشم٤مري٦م ) احلزب أُم٤مٟم٦م ,

  - اًمتٗمتٞمش ًمِمئقن اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م ,

  - اًمٕمًٙمري٦م اًمِمئقن جلٜم٦م ,

  - اعمريمزي٦م االؾمتِم٤مري٦م اًمٚمجٜم٦م ,

 : ايمسقاؽمات زمصـع يتعؾق همقام مـفام ىمل اطمتصاصات ألهم فمر  يقم وهمقام

 اًمتنمتيٕمٞم٦م: مم٤مرؾمتف وشمتٛمثؾ ،ًمٚمحزب ؾمٚمٓم٦م ذات هٞمئ٦م أقمغم وهق : يمؾحزب ايموؿمـي اظمممتر

 وأضمٝمتزة واعمدٟمٞمت٦م اجلٜم٤مئٞمت٦م سم٤مًم٘مْمت٤مي٤م اعمتٕمٚم٘م٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقاٟملم وشمٕمديؾ ؾمـ 5 اًمدؾمتقر شمٕمديؾ

 -(8) األظمرى ئؾواعم٤ًم اًمدوًم٦م

 قمْمق وُم٤مئ٦م ،دائؿ قمْمق ُم٤مئ٦م ُمـ وشمتٙمقن اًمقـمٜمل ( اًمؼمعم٤من ) اعم١ممتر سمقاؾمٓم٦م اٟمتخ٤مهب٤م ويتؿ

 ،اًمتج٤مريت٦م واًمٜم٘م٤مسمت٤مت ،واعمٗمٙمريـ ،واًمٕمًٙمريلم ،احلٙمقُم٦م ذم اعمٛمٞمزة اعمقاىمع ؿم٤مهمكم ُمـ آظمريـ

 ُمًتتقى قمتغم احلٙمقُمت٦م وُمتقفمٗمل ،ًمِمتٞمققملا ًمٚمحتزب اعمحٚمٞمت٦م األُم٤مٟمت٤مت أقمْمت٤مء ُمـ وقمدد

 اًمتٌالد أٟمحت٤مء خمتٚمػ ذم احلزب ُمٜمٔمامت ممثكم قمـ دورًي٤م شمرؿمٞمحٝمؿ يتؿ - واًمٌٚمدي٤مت اعم٘م٤مـمٕم٤مت

 اعمٙمتت٥م أقمْمت٤مء واٟمتخ٤مب ،اًمًٞم٤مؾم٦م صٜمع سمٕمٛمٚمٞم٦م اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م وشم٘مقم - ؾمٜمقًي٤م ُمرشملم ودمتٛمع

  سمٕمض ُمع سم٤مالؿمؽماك إداري٦م ئػسمقفم٤م شم٘مقم يمام اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مرارات قمغم واًمتّمديؼ ،اًمًٞم٤مد

                                                 
(  ِٕحس ِكّذ ئعّحػ١ً : صٕغ جٌغ١حعس جٌطؼ١ّ١ٍس ل دسجعس ِمحسٔس ذ١ٓ وً ِٓ ِصش ٚئٔؿٍطدشج ٚجٌصد١ٓ ل، ِشؾدغ عدحذك، 1)

 . 217 – 216صـ صـ  

 .    21، ِشؾغ عحذك،  صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٟٛ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 2)
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 ٟمنمت ظمتالل ُمتـ األيتديقًمقضمل اًمتقضمٞمتف قمغم شمٕمٛمؾ واًمتل اإلقمالم وزارة ُمٜمٝم٤م اًمقزارات

 ذم اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٞمققمل احلتزب ومتثؾ -(1) احلزب وؾمٞم٤مؾم٤مت شمقٟم٩م وُم٤موشمس وًمٞمٜملم ُم٤مريمس أومٙم٤مر

  -(8) ؾمٜمقات مخس هل اًمًٚمٓم٦م ذم سم٘م٤مئٝم٤م وُمدة اخل٤مرضمٞم٦م اًمِمئقن

 86 – 16 ُمتـ ويْمتؿ ،اًمِمتٞمققمل احلزب ذم اًمًٚمٓم٦م ُمريمز أو ىمٚم٥م هق اًمًٞم٤مد اعمٙمت٥م 

 سمت٤محلزب اخل٤مص٦م اهل٤مُم٦م اًم٘مرارات سمّمٜمع ومٕمٚمًٞم٤م وخيتص ،احلزب ىمٞم٤مدة ذم ضمٝم٤مز أقمغم وهق ،قمْمًقا

 شمتتقاومر ممتـ احلتزب ىمٞمت٤مدات ُمـ اًمًٞم٤مد اعمٙمت٥م ويتٙمقن ،يم٤مُمؾ أؾمٌقع عمدة ويٜمٕم٘مد ،واًمدوًم٦م

 أو احلٙمقُمت٦م أو احلزب ذم اًمرئٞمًٞم٦م اعمقاىمع ويِمٖمٚمقن ،االضمتامقمٞم٦م واعمٙم٤مٟم٦م ،اًمٙم٤مومٞم٦م اخلؼمة ًمدهيؿ

 - اًمًٞم٤مد ًمٚمٛمٙمت٥م دائٛملم يم٠مقمْم٤مء اٟمتخ٤مهبؿ ويتؿ ،اجلٞمش

 ُمتع واًمتٜمًتٞمؼ يت٦ماإلدار األضمٝمتزة ُمًت٤مقمدة ووفمٞمٗمتتف ،قمْمًقا قمنم اصمٜمل ُمـ وشمتٙمقن      

 ُمتع واًمتٕم٤مُمتؾ ،اجلديتدة اًمًٞم٤مؾمت٤مت صٞم٤مهم٦م ُمٝم٤مُمف شمتْمٛمـ يمام الدم٤مه٤مشمف وومً٘م٤م اًمًٞم٤مد اعمٙمت٥م

  -(3) اًمًٞم٤مد ًمٚمٛمٙمت٥م اًمدائٛم٦م اًمٚمجٜم٦م سمقاؾمٓم٦م شمٕمٞمٞمٜمُف ويتؿ واًمدوًم٦م ًمٚمحزب اًمٞمقُمٞم٦م اًمِمئقن

 اًمت٠مديت٥م وجل٤من اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م رئ٤مؾم٦م حت٧م االٟمْم٤ٌمط قمغم ًمٚمتٗمتٞمش اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م شمٕمٛمؾ

 ُمًتتقي٤مت ذات ُمزدوضمت٦م ىمٞم٤مدة فمؾ ذم وشمٕمٛمؾ األوًمٞم٦م اًمت٠مديٌٞم٦م واًمٚمج٤من اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم

 شمًتتٛمر اعمختٚمٗمت٦م اعمًتتقي٤مت قمتغم اًمت٠مديٌٞم٦م واًمٚمج٤من ،أقمغم ُمًتقى ذات شم٠مدي٥م وجل٤من ُمت٤ًموي٦م

 اخل٤مصت٦م األيديقًمقضمٞمت٦م سمٛمراىمٌت٦م وختتتص ًتتقى-اعم ٟمٗمس ُمـ طمزسمٞم٦م يمٚمج٤من اًمقالي٦م ومؽمة ٟمٗمس

  - (1)رىم٤مي سمدور شم٘مقم أهن٤م أي ،احلزب ىمقاقمد شمٜمٗمٞمذ ُمـ واًمت٠ميمد ،يمٚمٝم٤م سم٤مًمدوًم٦م

                                                 
ص١ٓ ل، صـ 1) ٌٚج ٍطشج  ؿ ٚٔئ ١ّس ل دسجعس ِمحسٔس ذ١ٓ وً ِٓ ِصش  ١ٍ ٌطؼ غ١حعس ج ّحػ١ً : صٕغ ٌج ٕحس ِكّذ ئع ِ )222  . 

 . 126( ضؾٟ ْٚ : ِٛؾض أقٛجي جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

ٕحس ِكّذ ئعّحػ١ً : صٕغ جٌغ١حعس جٌطؼ١ّ١ٍس ل دسجعس ِمحسٔس ذ١ٓ وً ِٓ ِصش ٚئٔؿٍطدشج ٚجٌصد١ٓ ل، ِشؾدغ  عدحذك، ( 3ِ)

 . 221 – 222صـ صـ

َل،  ِشؾدغ  1211 – 1542( ِكّذ غش٠د ِكّدذ : ل قدشخ جألف١دْٛ ٚضأغ١ش٘دح ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ فدٟ جٌفطدشز ِدٓل4)

 . 27عحذك، صـ 
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 مخًتلم ىمٌتؾ اعُمتحتدة اًمّملم ضمٌٝم٦م أي٤مم ُمٜمذُ  خُمتٚمٗم٦م أطمزاب ُمـ ُُم١مًمٗم٦م اؾمتِم٤مري٦م هٞمئ٦م وهق

 اًمدائٛم٦م وجلٜمتٝم٤م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م ُمـ اًمّمٞمٜمل ًمٚمِمٕم٥م اًمًٞم٤مد االؾمتِم٤مري عم١ممترا يتٙمقن -(1) قم٤مًُم٤م

 اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم اًمِمٕمٌٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م االؾمتِم٤مري٦م اعم١ممترات أقمْم٤مء وُمٕمٔمؿ اعمحٚمٞم٦م- واًمٚمج٤من

 وومتتػمة ُُمتت١مهالٍت  ذات اضمتامقمٞمتت٦م ؿمخّمتتٞم٤مت وُمِمتت٤مهػم ٟمِمتتٞمٓم٦م ؾمٞم٤مؾمتتٞم٦م ؿمخّمتتٞم٤مت ُمتتـ

 اعمِمت٤مورات ذم اعُم٤ٌمذة اعمِم٤مريم٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م وهؿ ؾم٤مط-األو خمتٚمػ ُمـ وقمٚمامء واظمتّم٤مصٞملم

 وومً٘مت٤م ،طمتدة قمتغم يمتؾ يِمتؽميمقن ،اهل٤مُمت٦م اعمحٚمٞمت٦م واًمِمتئقن اًمدوًمت٦م ؿمتئقن طمقل واعمٜم٤مىمِم٤مت

 سم٤مًمِمتئقن شمتٕمٚمتؼ اًمِمتٕمٌل اًمًتٞم٤مد االؾمتِمت٤مري اعم١ممتر داظمؾ خمتّم٦م جل٤من ذم ،الظمتّم٤مص٤مهتؿ

 -(8) ذًمؽ إمم وُم٤م اًم٘م٤مٟمقين واًمٜمٔم٤مم ٞم٤مواًمتٙمٜمقًمقضم واًمٕمٚمقم ،واًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م ،اًمدوًمٞم٦م

 : الوطنية الدميقراطية األحزاب-2
 أي ،اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّمتلم مجٝمقري٦م إىم٤مُم٦م ىمٌؾ ومِمٞمًئ٤م ؿمٞمًئ٤م وشمٓمقرت األطمزاب هذه شمٙمقٟم٧م وىمد

 احلتزب ُمتع شمٕم٤موٟمت٧م وىمد - وًمإلىمٓم٤مع ًمإلُمؼمي٤مًمٞم٦م اعمٜم٤مهْم٦م اجلديدة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمثقرة ومؽمة ذم

 هتذه ومتت٤مرس - اًمرضمٕمتل اًمٙمقُمٜمتت٤مٟم٩م وطمٙمتؿ اخلت٤مرضمل ٕمتدواناًم وتد ٟمْمت٤مًمف ذم اًمِمٞمققمل

 شمٜمتٛمل اًمتل اًمِمخّمٞم٤مت ُمـ يمٌػم وقمدد - اًمدؾمتقر قمٚمٞمٝم٤م ٟمص اًمتل احل٘مقق أًمقان يمؾ األطمزاب

 أقمْم٤مئٝم٤م ُمـ يمٌػًما قمدًدا أن يمام -- اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم اًمِمٕم٥م ٟمقاب جم٤مًمس ذم يٜمتخٌقن إًمٞمٝم٤م

 . (-3) واًمًٞم٤مؾم٦م االىمتّم٤مد دوائر ذم أو  ،اًمدوًم٦م أضمٝمزة ذم ه٤مُم٦م ُمٜم٤مص٥م يتقمم

  ىماآليت: ذيمك إيضاح ويؿؽن

                                                 
جٌغ١حعس جٌطؼ١ّ١ٍس ل دسجعس ِمحسٔس ذ١ٓ وً ِٓ ِصش ٚئٔؿٍطدشج ٚجٌصد١ٓ ل،  ِشؾدغ  عدحذك،  (ِٕحس ِكّذ ئعّحػ١ً : صٕغ1)

 .221صـ 

 .   42 – 32، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 3)

 131شؾدغ عدحذك، صدـ َ (، ِ 2225 – 1221( ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : جٌٕخرس جٌغ١حع١س ٚجإلصوـ جٌغ١حعٟ فٟ جٌصد١ٓ ) 4)

. 
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  : ايمصقـي ايمؽومـتاكج حلزب ايمثورية ايمؾجـة -1

 اًمٙمقُمٜمتت٤مٟم٩م طمزب ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٕمٜم٤مس ُمـ م 1413 قم٤مم ذم اًمٚمجٜم٦م هذه شمٙمقٟم٧م وىمد

 صتـل ًمتت اًمًٞم٤مد ًمٚمؽماث شمٜمٙمره سمٕمد وذًمؽ ل ؿمٞمؽ يم٤مي ؿمٞم٤مٟم٩م ل سمحٙمؿ ذراقًم٤م و٤مىم٧م واًمتل

 ُمع اًمتٕم٤مون م1411 قم٤مم ذم ىمٌؾ ىمد يم٤من لصـل أن اعمٕمروف وُمـ - احلزب ُُم١مؾمس ل صـ ي٤مت

 االحتت٤مد ُمتع اًمتحت٤مًمػ : وهتل يقُمئتذ ووٕمٝم٤م اًمتل اًمثالث اًمًٞم٤مؾمٞم٤مت أؾم٤مس قمغم اًمِمٞمققمٞملم

  -(1) واًمٗمالطملم ًمٚمٕمامل اًمٕمقن وشم٘مديؿ ،اًمِمٞمققمل احلزب ُمع واًمتٕم٤مون ،اًمًقومٞمتل

  : يمصقـقةا ايمديؿؼراؿمقة ايمرازمطة -2

ٝم٤م شمؿ وىمد ًُ  ًمٚمٞم٤مسم٤من ُم٘م٤موُمتف ذم   اًمِمٞمققمل احلزب ُمقىمػ أيدت وىمد - م1411 قم٤مم ذم شم٠مؾمٞم

 اًمٙمقُمٜمت٤مٟم٩م ُمٜمٝمت٤م وىمػ وهلذا ،واًمقطمدة اًمديٛم٘مراـمٞم٦م إمم دقمقشمف ذم أيدشمف يمام األضمٜمٌل واًمٕمدوان

 ذم ًمٕمٛمؾا إمم قم٤مدت وًمٙمٜمٝم٤م ،ذقمٞم٦م همػم مج٤مقم٦م أهن٤م وأقمٚمـ ،م 1412 قم٤مم ؿمت٤مء ذم ُمٕم٤مدًي٤م ُمقىمًٗم٤م

 ُمتـ أقمْمت٤مئٝم٤م ُمٕمٔمتؿ ويتٙمتقن - اًمِمتٞمققمل احلتزب ُمع شمٕم٤موهن٤م وأقمٚمٜم٧م - م 1413 قم٤مم يٜم٤مير

  -(8) واًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٘م٤موم٦م ُمٞمدان ذم اًمٕم٤مُمٚملم اعُمث٘مٗملم

  : ايموؿمن يمبـاء ايمصقـي ايمديؿؼراؿمي االحتاد -3

 اًمٕم٤مُمٚملم اًمقـمٜمٞم٦م اًمؼمضمقازي٦م ُمـ أقمْم٤مئٝم٤م وُمٕمٔمؿ ،م 1410 قم٤مم أهمًٓمس ذم شم٠مؾمس وىمد

  -(3) واًمتج٤مرة ًمّمٜم٤مقم٦مسم٤م

  : ايمديؿؼراؿمقة يمتعزيز ايمصقـي االحتاد-4

 اعُمث٘مٗمتلم ُمتـ أقمْمت٤مئف وُمٕمٔمتؿ - م 1410 قم٤مم ديًٛمؼم ذم ل ؿمٜمٖمٝم٤مي ل ذم شم٠مؾمٞمًف ويم٤من 

 ذم ويمذًمؽ ( واًمث٤مٟمقي٦م االسمتدائٞم٦م اعمدارس ُمٕمٚمٛمل وظم٤مص٦م ) واًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٘م٤موم٦م ُمٞم٤مديـ ذم اًمٕم٤مُمٚملم

  (-1) اًمٜمنم ُمٞمدان

                                                 
 . 74 – 62( ضؾٟ ْٚ : ِٛؾض أقٛجي جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

 . 71 – 72(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 2)

 . 73( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 3)

 . 72 – -71( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 4)
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  : وايمعامل يمؾػالضمكم ايمصقـي يمديؿؼراؿميا احلزب -5

 ل اًمٙمقُمٜمت٤مٟم٩م ل حلزب اعُم١مىمت٦م اًمٕمٛمؾ جلٜم٦م ل اًمٌداي٦م ذم اؾمٛمف ويم٤من ،م 1436 قم٤مم ذم شم٠مؾمس

 اؾمتٛمف اختتذ ،م 1412 قمت٤مم ومؼمايتر وذم ،ل اًمّمتٞمٜمل اًمقـمٜمل ًمٚمتحرر اًمٕمٛمؾ جلٜم٦م ل إمم حتقل صمؿ

 - واًمتٕمٚمٞمؿ واًمث٘م٤موم٦م واًمٓم٥م اًمّمح٦م جم٤مالت ذم اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ أقمْم٤مئف وُمٕمٔمؿ احل٤مزم

  : ايمصقـقة " داكج ىموكج سمًم " مجعقة-6

 ذم شُمقضمتد يم٤مٟمت٧م اًمتتل احلٛمتراء اًمٕمّمت٦ٌم ؿمتٕم٥م إطمدى وهل ،م 1480 قم٤مم ُأٟمِمئ٧م وىمد

  -(1)اًمقـمـ إمم قم٤مدوا اًمذيـ اعُمٖمؽمسملم اًمّمٞمٜمٞملم ُمـ اجلٛمٕمٞم٦م هذه أقمْم٤مء وُمٕمٔمؿ أُمريٙم٤م-

  : صمقوؽمان مجعقة -7

 سم٤محلريمت٦م اعمٕمٜمٞمتلم اًمٕمٚمتقم ودوائتر سم٤مًمٕمٚمقم اعمِمتٖمٚملم اعمث٘مٗملم سمٕمض أؾمس م1411 قم٤مم ذم

 اؾمتؿ همػموا م 1410 قم٤مم ؾمٌتٛمؼم ُمـ اًمث٤مًم٨م وذم -ل واًمٕمٚمقم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ٟمدوة ل اًمديٛم٘مراـمٞم٦م

 شمت٤مريخ وهتق ؾمتٌتٛمؼم ُمتـ اًمث٤مًمت٨م سم٤مًمّمتٞمٜمٞم٦م ل ضمٞمقؾم٤من ل  وُمٕمٜمك االؾمؿ هبذا ًمتّمٌح ٟمدواهتؿ

  - ٤مٟمٞم٦ماًمث اًمٕم٤معمٞم٦م احلرب ذم اًمٗم٤مؿمٞم٦م قمغم االٟمتّم٤مر

  : سمايوان دم ايمديؿؼراؿمي ايمذايت احلؽم رازمطة -8

 اًمديٛم٘مراـمٞمت٦م اًمِمخّمتٞم٤مت ُمتـ أقمْمت٤مئٝم٤م وُمٕمٔمؿ ،م 1412 قم٤مم ٟمقومٛمؼم ذم شمٙمقٟم٧م وىمد

 -(8) شم٤ميقاين أصؾ ُمـ وهل ،اًمّملم ذم شم٘مٞمؿ اًمتل اًمقـمٜمٞم٦م

 : " "CDP  ايمصقـي ايمديؿؼراؿمي احلزب -9

 ضمديتد وسمرٟمت٤مُم٩م ومٙمر ذات ضمديد زبطم م8666 قم٤مم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٤ًمطم٦م قمغم فمٝمر

 اًمّمتلم ذم احلت٤ميمؿ اًمِمتٞمققمل احلزب ُيٕم٤مرض ؾمٞم٤مد ذقمل يمٞم٤من ًمٌٜم٤مء األومم اعمح٤موًم٦م ويٛمثؾ

 - م 1443 قم٤مم احلزب هذا شم٠مؾمٞمس سمدأ وىمد ،احلٙمؿ ذم قم٤مًُم٤م 06 ىمراسم٦م اؾمتٛمر اًمذي

                                                 
 .  72( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 1)

 . 74( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)
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 ٔمقر،اعُمح اًمّمٞمٜمل اًمديٛم٘مراـمل احلزب ُم١مؾمز أطمد ،ل يقيم٤مى واٟم٩م ل قمغم طُمٙمؿ ىمد ويم٤من

 شمًتجٞمٚمف وشمؿ ،واإلؿمٝم٤مر اًمتٜمٔمٞمؿ وهل ُمٓمٚمٌف قمغم احلزب طمّمؾ وىمد ،قم٤مًُم٤م قمنم أطمد سم٤مًمًجـ

  - اًمّملم ذم ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م شمرؾمٞمخ ُيٕمتؼم ومٝمق ،ؾمٞم٤مد يمحزب

 احلزب وُيٜم٤مدي ،اًمًجٜم٤مء أوو٤مع حتًلم سميورة احلزب هذا أقمْم٤مء ُمـ اًمًجٜم٤مء ويٜم٤مدي

 وؾمتٞم٤مدة اإلٟمًت٤من وطم٘متقق ،االزدهت٤مر ،٤مفاإلٟمّمت ،اًمديٛم٘مراـمٞم٦م سمتٓمٌٞمؼ اًمّمٞمٜمل اًمديٛم٘مراـمل

  - اًمٗم٤ًمد وُمٙم٤مومح٦م ،اًم٘م٤مٟمقن

 ومت٤مًمٖمرض ،اإلداريت٦م واًمٙمٗم٤مءة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احلٞم٤مة ذم اًمِمٗم٤مومٞم٦م وضمقد سمْمامن احلزب شمٕمٝمد وىمد

 االٟمتخ٤مب ظمالل ُمـ دؾمتقري٦م ديٛم٘مراـمٞم٦م ي١مؾمس أن هق اًمّمٞمٜمل اًمديٛم٘مراـمل ًمٚمحزب األؾم٤مد

 ،ؾمتٚمٛمٞم٦م سمٓمري٘م٦م واالضمتامقمل اًمًٞم٤مد اعم١مؾم٤ًميت تحقلاًم وُي١ميد اإلره٤مب يٕم٤مرض ومٝمق ،اعم٤ٌمذ

 سمتح٘مٞمؼ ويٜم٤مدي ،اًمٕمٜمػ سم٤مؾمتخدام اًمٕمٜمػ إزاًم٦م يٕم٤مرض أٟمف يمام ،واًمتقازٟم٤مت اًمْمٌط ٟمٔم٤مم وُي١ميد

 ُمـ األؾم٤مد اًمٖمرض سم٠من اًمّمٞمٜمل اًمديٛم٘مراـمل احلزب ُي١ميمد وأظمػًما - اًمًٚمٛمٞم٦م سم٤مًمقؾم٤مئؾ أهداومف

  -(1) قم٤مدًم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م  ُمٜم٤موم٦ًم هق ًمٖمرضا وًمٙمـ ،احلٙمقُم٦م إؾم٘م٤مط ًمٞمس شم٠مؾمٞمًف وراء

 اعمٌت٤مدئ همترس ظمتالل ُمتـ  ه٤مًُمت٤م دوًرا يٚمٕمت٥م اًمّمتلم ذم اًمًتٞم٤مد اًمٕم٤مُمؾ أن ويالطمظ

 اًمٗمرد شمِمٙمٞمؾ ذم واوح أصمر وهل٤م ،االؿمؽمايمل واًمٜمٔم٤مم اعم٤مريمز اعمٗمٝمقم طمقل شمدور اًمتل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 ُمتع اًمتدريس ـمرق وشمتٛمِمك ،اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع شمٜم٤مؾم٥م واًمتل اعمٓمٚمقسم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم٘مٞمؿ سم٤معم٤ٌمدئ

 واًمٕمٛمتؾ اإلٟمتت٤مضمل اًمٜمِمت٤مط أوضمتف ذم  اًمٗمَٕم٤مل االؿمؽماك قمغم اًمتالُمٞمذ ومٞمِمجع اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مقى

 اًمًٞم٤مؾمت٦م شمٓمٌٞمؼ أضمؾ ُمـ وذًمؽ ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م سملم اعمًتٛمر واًمرسمط اًمتٕم٤موين

  -(8)اًمدوًم٦م شمٜمتٝمجٝم٤م اًمتل ًمٚمّملم اًمٕم٤مُم٦م

                                                 
َ (، ِشؾدغ عدحذك، صدـ صدـ     2225 – 1221خرس جٌغ١حع١س ٚجإلصدوـ جٌغ١حعدٟ فدٟ جٌصد١ٓ ) ( ٔحد٠س قٍّٟ ِٛعٝ : ج1ٌٕ)

132 - 133  . 

ِكّذ أذدٛ قغد١رس ِشعدٝ: دسجعدس ِمحسٔدس ٌٕظدحَ جٌطؼٍد١ُ جإلٌضجِدٟ فدٟ جٌصد١ٓ فدٟ ؾّٙٛس٠دس ِصدش جٌؼشذ١دس ٚؾّٙٛس٠دس ( 2)

 .52َ، صـ  ١1225ٛط، جٌص١ٓ جٌؾؼر١س، سعحٌس ِحؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، و١ٍس جٌطشذ١س، ؾحِؼس أع
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  : الديين العامل

 ؾمتقى شمٙمتقن أن شمٕمتدو ال إًمٞمٝم٤م اإلؾمالم دظمقل ىمٌؾ اًمّملم ذم اًمدي٤مٟم٤مت أن ومٞمف ؿمؽ ال مم٤م

 يم٤ٌمر ومالؾمٗم٦م هب٤م  ٟم٤مدى ،اًمًامء وطمل ُمـ وًمٞم٧ًم اًمٌنم ووع ُمـ هل اًمتل اًمتٕم٤مًمٞمؿ ُمـ جمٛمققم٦م

 اًمتٕمت٤مًمٞمؿ ُمتـ ُمتزي٩م اعمٕمٜمتك هبتذا اًمّمتلم ذم وم٤مًمديـ - ل وسمقذا ل ًمقشمس لو ليمٜمٗمقؿمٞمقسل ُمثؾ

 أطمٙمت٤مم قمتـ ظمت٤مرضملم همتػم ومٝمؿ ذًمؽ ورهمؿ ،واًمٌقذي٦م   واًمٓم٤موي٦م ٦ماًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم واًمٗمٚمًٗم٤مت

 - (1)واحلٙم٤مم اًم٘مْم٤مء ذم واحلؼ اًمٕم٘مؾ

 سم٤مًم٘مقة متٞمز اًمذي ل يمق سم٤من ل إمم ىمّمّمٝمؿ ذم واًمٙمقن اًمٕم٤ممل ظمٚمؼ اًم٘مدُم٤مء اًمّمٞمٜمٞمقن ويرضمع

 داعمتٞمال ىمٌؾ 20222،222 قم٤مم طمقازم اًمٕم٤ممل يِمٙمؾ أن ،أومٕمك وضمًد ،شمٜملم رأس ًمف ويم٤من ،اًمٗم٤مئ٘م٦م

 يمت٤من اًمتتل أٟمٗم٤مؾمتف دمٛمٕم٧م ُم٤مت وقمٜمدُم٤م - قم٤مم أًمػ قمنم صمامٟمٞم٦م هذا قمٛمٚمف ذم يٙمدح فمؾ أن سمٕمد

٤ًٌم ري٤مطًم٤م ومٙم٤مٟم٧م قمٛمٚمف أصمٜم٤مء ذم خيرضمٝم٤م  ،ُمٓمتًرا قمروىمتف وصت٤مرت ،رقمتًدا صقشمف وأوحك ،وؾمح

 يم٤مٟم٧م اًمتل احلنمات أُم٤م - اًم٘مٛمر اًمٞمٛمٜمك وقمٞمٜمف ،اًمِمٛمس اًمٞمنى قمٞمٜمف وأصٌح٧م ،اجل٤ٌمل ورأؾمف

 -(8) آدُمٞملم وم٠مصٌح٧م سمجًٛمف شمٕمٚمؼ

 ُمتـ يٛمتد اًمذي رتاًمٕمّم ذم دي٤مٟمتٝمؿ أن قمغم شمدل وشمقاريخ أٟم٤مؿمٞمد هلؿ اًم٘مدُم٤مء اًمّمٞمٜمٞملم وأن

 ال اًمتذي اًمقاطمتد اإلًمتف ومٞمٝم٤م قمرومقا ىمد اعمٞمالد ىمٌؾ قمنم اًمث٤مين اًم٘مرن إمم واًمٕمنميـ اًمراسمع اًم٘مرن

 ألٟمتف ل اًمًتامء ل يًتٛمقٟمف أقمتغم سم٢مًمف اإليامن قمغم ىم٤مئٛم٦م دي٤مٟمتٝمؿ يم٤مٟم٧م اًمٗمؽمة هذه ورم ،ًمف ذيؽ

 وُمتـ ،ُمٜمٝمؿ اًمٕمٔمامء وظمّمقًص٤م اعمقشمك وشمٙمريؿ سم٤مخلٚمقد واإليامن ،ُمٙم٤مٟم٦م اًمًامء وألن اًمٙمؾ ومقق

 يِمتٌف سمٙمالم اإلًمف قمـ وحتدصمقا - أصٜم٤مًُم٤م ي٘مٞمٛمقا ومل اًمًامء يّمقروا مل اًمّمٞمٜمٞملم أن ىمدياًم  اعمالطمظ

 وجيت٤مزي اًمنمت ويٙمره ،ًمٚمخػم    حُم٥م قمٔمٞمؿ يم٤مئـ اًمًامء إًمف إن ل ىمدياًم  أىمقاهلؿ ومٛمـ ،اًمقطمداٟمٞم٦م

 -(3) ل سم٠مقمامهلؿ اًمٜم٤مس

                                                 
َ، صدـ  2225( وشَ فشقحش : جٌص١ٓ ِٚصش ػرش جٌطحس٠خ جٌكضحسٞ،  دجس جألقّدذٞ ٌٍٕؾدش، جٌطرؼدس جألٌٚدٝ، جٌمدح٘شز، 1)

 . 31 – 32صـ 

 .  156َ، صـ  1225( ع١ٍّحْ ِظٙش : لصس جٌذ٠حٔحش، ِىطرس ِذذٌٛٝ، جٌمح٘شز، 2)

ٛؽ١ٛط ٚأغشٖ فٟ جٌفىش جٌكذ٠ع، سعدحٌس ِحؾغدط١ش غ١دش ِٕؾدٛسز، ِؼٙدذ ( ػرذ جٌشق١ُ ؽؼرحْ :  جٌفىش جألخولٟ ػٕذ وٛٔف3)

 .22َ،  صـ  2221جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك،
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 ل اًمرئٞمًتٞم٦م اًمدي٤مٟم٤مت فمٝمقر سمٕمد طمتك ،صٞمٜمل يمؾ وقم٘مؾ ىمٚم٥م ذم اًمًامء قم٤ٌمدة اُمتدت وم٘مد

 اعمٕم٤مسمتد ي٘مٞمٛمتقن األسمت٤مـمرة يم٤من طمٞم٨ُم  ،ىمري٥م وىم٧م إمم ذًمؽ واُمتد ل واًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م اًمٓم٤موي٦م

 ل شمت٤من – شمٞمت٤من ل أو ل اًمًامء ُمٕمٌد ل سم٤مؾمؿ يٕمرف سمٙملم ذم ُمٕمٌد اآلن يقضمد طمٞم٨ُم  ،اًمٕم٘مٞمدة هلذه

  -(1) اًمّملم ذم اعمٕمامري اًمٗمـ روائع ُمـ ومٝمق

 ويمت٤من ،اًم٘مديٛمت٦م اًمث٘م٤مومت٤مت ؾمت٤مئر ذم احل٤مل هق يمام ىمقي٦م سمّمقرة اًمّملم ذم اخلراوم٤مت ازدهرت وم٘مد

 قمتـ وًم٦ماعمتدا واحلٙم٤مي٤مت واًمٜمحس اًمًٕمد أي٤مم وحتديد واًمٕمراوم٦م اًمتٜمجٞمؿ ـمريؼ قمـ اعمًت٘مٌؾ ذم اخلقض

 -(8) واًمقؾمٓمك اًم٘مديٛم٦م قمٝمقده ذم اًمّمٞمٜمل اًمٗمٙمر ظمٚمٗمٞم٦م ُمـ ضمزًءا يم٤من ذًمؽ ويمؾ ،واًمٕمٗم٤مري٧م األرواح

 ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م األُم٦م ـمٗمقًم٦م ًمًٜمقات اًمث٘م٤مذم اإلسمداع هل اًم٘مديٛم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م األؾم٤مـمػم يم٤مٟم٧م وًم٘مد

 -وشمتْمتٛمـاًمٌٕمٞمدة األزُمٜمت٦م ذم األوًملم ًمٚمّمٞمٜمٞملم اعُمنمف اًمث٘م٤مذم واًمؽماث ،ـمٗمقًمتٝم٤م طمٞم٤مة وىمّم٦م

  - واًمت٘م٤مًمٞمد واًمٕم٤مدات االضمتامقمٞم٦م واألقمراف واألدي٤من واًمٗمٜمقن اآلداب األؾم٤مـمػم شمٚمؽ

 خيقوتقن وهؿ ،اًمٌٕمٞمدة األزُمٜم٦م ذم اًمٌدائٞمقن اًمّمٞمٜمٞمقن اسمتدقمف اًمذي األؾم٤مـمػم قم٤ممل وُيٕمتؼم

 األؾمت٤مـمػم يم٤مٟمت٧م طمٞمت٨ُم  ،رقتوُمِمت وسمتراق األًمقان وُمتٕمدد ضمًدا صمرى ،احلٞم٤مة ُمع اًمٍماع همامر

        (3) وسم٠مؾمٚمقهب٤م هب٤م اخل٤مص٦م األُم٦م ُمالُمح ـمٞم٤مهت٤م ذم حتٛمؾ ٞم٦ماًمّمٞمٜم

                                                 
أغش٘دح فدٟ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ، سعدحٌس دوطدٛسجٖ  –ػمحتدذ٘ح  –( سفؼص ِكّذ ِكّذ ػٕحٟٔ : جٌطح٠ٚس فدٟ جٌصد١ٓ ل ضحس٠خٙدح 1)

 .  12َ، صـ  2225ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك،  غ١ش ِٕؾٛسز، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ

( ؾٛص٠ددف ١ٔددذ٘حَ : ِددٛؾض ضددحس٠خ جٌؼٍددُ ٚجٌكضددحسز فددٟ جٌصدد١ٓ، ضشؾّددس : ِكّددذ غش٠ددد ؾددٛدز، ج١ٌٙثددس جٌّصددش٠س جٌؼحِددس 2)

 .  315َ،  صـ  1225ٌٍىطحخ، جٌمح٘شز، 

 .  23 – 55ك، صـ صـ ( ٚٚذٓ : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ، ضشؾّس ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ، جٌؿضء جألٚي، ِشؾغ عحذ3)
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 اًمديٜمٞم٦م احلٞم٤مة ذم لتاًمرئٞمً اًمدور ًمٕم٧ٌم دي٤مٟم٤مت صمالث  ؿمٝمدت ىمد اًمّملم أن اًم٘مقل ويٛمٙمـ

 واًمت٤مويت٦م ،اًمٙمٜمٗمقؿمتٞم٦م : هوي ايمودياكات وهوذه ،اًمّمٞمٜمل اًمت٤مريخ ُمـ ؾمٜم٦م آالف صمالصم٦م ُمدى قمغم

 ،واطمد وىم٧م ذم اًمثالث اًمدي٤مٟم٤مت هذه ذم يٕمت٘مدون اًمّمٞمٜمٞملم ُمـ ومٙمثػم (-1) واًمٌقذي٦م )اًمٓم٤موي٦م(

 يٓمٚمٌتقا أن وؾمتٕمٝمؿ ومٗمل ،اًمٙمٜمٗمقؿمٞم٦م ًمألظمالق إظمالصٝمؿ ومٛمع - (8) طمرضًم٤م ذًمؽ ذم يرون وال

 ىمٌتؾ ُمتـ ديٜمٞم٦م سمٛمراؾمؿ واًم٘مٞم٤مم ،اًمنميرة األرواح الؾمتٌٕم٤مد جي٥م سمام اًم٘مٞم٤مم اًمٓم٤مويلم اًمٙمٝمٜم٦م ُمـ

   (-3) عمقشم٤مهؿ ريًٗم٤متشمِم اًمٌقذيلم اًمٙمٝمٜم٦م

 اعمجتٛمع ىمقُمٞم٤مت سملم اٟمتِم٤مًرا أو ٟمج٤مطًم٤م شمالىمك ومل اًمّملم قمغم شمقاومدت اًمتل اًمدي٤مٟم٤مت وُمـ

  -(1)دم٤مر دي٤مٟم٤مت سمقصٗمٝم٤م واًمٞمٝمقدي٦م واعمزديمٞم٦م واعم٤مٟمقي٦م اًمٜمًٓمقري٦م اعمًٞمحٞم٦م ،اًمّمٞمٜمل

 ،أمهٝمت٤م اقمت٤ٌمراٍت  قمدة إمم اؾمتٜم٤مًدا ،اًمّملم ذم اًمديٜمل االقمت٘م٤مد ُمقوقع ًمتٜم٤مول أمهٞم٦مُ  وهٜم٤مك

 اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مئد أصح٤مب طمٞم٤مل ـمقيٚم٦م ًمٗمؽمة احل٤ميمؿ اًمِمٞمققمل اًمٜمٔم٤مم اختذه اًمذي اعُمتِمدد عمقىمػا

 اًمتتل االٟمٗمت٤مطمٞمت٦م األضمتقاء ىمٌتؾ وذًمتؽ ،اًمديـ ُمـ اعمٕمروف اًمِمٞمققمٞم٦م ُمقىمػ سم٥ًٌم ،اًمٌالد ذم

 هتق ُمت٤م ظمٓمتقط شم٘مت٤مـمع االقمت٤ٌمرات صم٤مين أُم٤م ،األظمػميـ  اًمٕم٘مديـ ظمالل اًمّملم شمِمٝمده٤م سمدأت

  سمِمٙمؾ واوح وهذا ،ىمقُمٞم٤مٍت  قمدة إمم اًمقاطمدة اًمديٜمٞم٦م األىمٚمٞم٦م شمٜمتٛمل طمٞم٨ُم  ىمقُمل هق ٤مُم ُمع ديٜمل

 أو شمتدقمٞمؿ ذم اًم٘متقى هتذه سمتف شُمًتٝمؿ أن يٛمٙمتـ ُم٤م ُمدى وسمٞم٤من اإلؾمالُمٞم٦م األىمٚمٞم٦م طم٤مًم٦م ذم أيمؼم

 -(0) اًمّمٞمٜمل اًمقوع إوٕم٤مف

                                                 
صدـ                   َ،  1225( عؼ١ذ ِشجد : جٌّذخً ئٌٝ دسجعس ضحس٠خ جألد٠حْ، ِىطرس سؽ١ذ، جٌطرؼدس جألٌٚدٝ، جٌضلدحص٠ك، 4)

176  . 

 .31( وشَ فشقحش : جٌص١ٓ ِٚصش ػرش جٌطحس٠خ جٌكضحسٞ، ِشؾغ عحذك، صـ 5)

ح١ٔس، ضشؾّدس قدحفع جٌؿّدحي، دجس طدوط ٌٍذسجعدحش ٚجٌطشؾّدس ٚجٌٕؾدش، ( ف١ٍغ١حْ ؽحٌٝ : ِٛؾض ضحس٠خ جألد٠حْ، جٌطرؼس جٌػ1)

 .115َ، صـ  1224دِؾك، 

َ    1226، ِىطردس ِدذذٌٟٛ، جٌمدح٘شز، 2( ؾفشٞ ذحسٔذس : جٌّؼطمذجش جٌذ١ٕ٠س ٌذٜ جٌؾؼٛخ، ضشؾّس ئِحَ ػردذ جٌفطدحـ ئِدحَ، ط2)

 .322،  صـ 

 .47ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س3)
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  : يقم ما ايمصكم دم ايمرئقسقة ايمديـقة واظمعتؼدات اظمذاهب وأهم

  : ونفوشيوشيةالك : أوال 

 – ُمديٜمت٦م ذم  ق-م 001 قم٤مم وًمد اًمذي – يمقٟمٗمقؿمٞمقس – اًمّمٞمٜمل احلٙمٞمؿ إمم شُمٜم٥ًم وهل

 ل اًمالشمٞمٜمٞم٦م اًمّمقرة هق واؾمٛمف ،(luًمق ) ممٚمٙم٦م وىمتئذ شمٙمقن يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٌالد إطمدى – ومق – شمِمق

 اًمتتل اًم٘مٌٞمٚمت٦م اؾمتؿ وهق – يمقٟم٩م – ُم٘مٓمٕملم ُمـ شمتٙمقن اًمتل ( Kungfu-tzu ؿمق – ومق يمقٟم٩م )

 يمقٟمٗمقؿمتٞمقس وم٤مؾمتؿ ،احلٙمٞمؿ أو اًمٗمٞمٚمًقف أو   اًمرئٞمس وُمٕمٜم٤مه – ؿمق ومق ,و ،إًمٞمٝم٤م يٜمتٛمل ٤منيم

  -(1)يمقٟم٩م ُمٕمٚمؿ أو – يمقٟم٩م طمٙمٞمؿ – يٕمٜمل

 يٜمتًت٥م اًمتل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٌٞمٚم٦م اؾمؿ وهق يمقٟم٩م : مه٤م ًمٗمٔملم ُمـ يتٙمقن يمقٟمٗمقؿمٞمقس واؾمؿ

 ذًمؽ وقمغم - اًمٗمٞمٚمًقف أو  اًمرئٞمس ويٕمٜمل ل شمس – ومق ل هق اآلظمر واًمٚمٗمظ ،احلٙمٞمؿ   هذا إًمٞمٝم٤م

 -(8) وومٞمٚمًقومٝم٤م اًم٘مٌٞمٚم٦م طمٙمٞمؿ أو ل يمقٟم٩م ىمٌٞمٚم٦م رئٞمس ل اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م يمقٟمٗمقؿمٞمقش اؾمؿ يٕمٜمل

 ،وأظمالىمًٞمت٤م ،وؾمٞم٤مؾمًٞم٤م ،ومٞمٚمًقوًم٤م يم٤من وم٘مد ،اًم٘مداُمك اًمّملم طمٙمامء زقمٞمؿ يمٜمٗمقؿمٞمقس وُيٕمد

٤م ،وديٜمًٞم٤م ًً  (-3) ىمرًٟم٤م قمنميـو مخ٦ًم ُمـ أيمثر اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م ٟمٗمقذه٤م ؾم٤مد ديٜمٞم٦م عمدرؾم٦م وُم١مؾم

 شمتقىمػ اًمتل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أي ل ضملم ل هق ًمٚمخػمي٦م قمٜمده األقمغم اعمثؾ ُيٕمتؼم يمٜمٗمقؿمٞمقس ويم٤من  

 مل إهنت٤م - واحلٞمت٤مة واًمت٘مقى واعمروءة واألدب واألُم٤مٟم٦م واإلظمالص واألظمقة اًمؼم : ومْم٤مئؾ  قمٚمٞمٝم٤م

 واألضمتداد اآلسمت٤مء ُمتـ ُمقرصمت٦م ىمقُمٞمت٦م وـم٘مقس شم٘م٤مًمٞمد هل سمؾ ،اًمٗمٞمٚمًقف هذا اظمؽماع ُمـ شمٙمـ

 أهنت٤م إمم إؿمت٤مرة وهتل ،إٟمًت٤مٟمٞم٦م ٟمزقم٦م سم٠مهن٤م وصٗمٝم٤م وىمد - واًمت٤مرخيٞم٦م األدسمٞم٦م أؾمٗم٤مرهؿ ذم ُمٙمتقسم٦م

  اًمتل اًمٗمٕمؾ ُم٤ٌمدئ إمم سم٤مإلؿم٤مرة ؟ واًمًٕم٤مدة اخلػم حت٘مٞمؼ يٛمٙمـ يمٞمػ اًم١ًمال قمـ دمٞم٥م ومٚمًٗم٦م

                                                 
 .345( ؾفشٞ ذحسٔذس : جٌّؼطمذجش جٌذ١ٕ٠س ٌذٜ جٌؾؼٛخ، ِشؾغ عحذك،  صـ 4)

( قغدٓ ؽدكحضس عدؼفحْ : وٛٔفٛؽد١ٛط ) جٌٕردٟ جٌصد١ٕٟ (، عٍغدٍس لدحدز جٌفىدش فدٟ جٌؾدشق ٚجٌمدشخ، ِىطردس ٔٙضدس ِصدش، 1)

 .3ذذْٚ ضحس٠خ،  صـ 

حضس عؼفحْ : جٌىطد جٌخّغس ٌىٕفٛؽ١ٛط، ِٙشؾدحْ جٌمدشجءز ٌٍؿ١ّدغ، ج١ٌٙثدس جٌّصدش٠س جٌؼحِدس ٌٍىطدحخ، جٌمدح٘شز،  ( قغٓ ؽك2)

 .5 َ،  صـ 1225
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 خمٚمقىمت٤مت رتاًمٌِم ُمـ جيٕمؾ ُم٤م هق اعم٤ٌمدئ هذه وُمّمدر ذاهت٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمثقر يتؿ

  -(1) اآلسم٤مء وأرواح واعمالئٙم٦م اًمًامء : صمالصم٦م اًمديـ هذا ُمٕمٌقدات يمٜمٗمقؿمٞمقس وضمٕمؾ إٟم٤ًمٟمٞم٦م-

 األُمت٦م قم٘مٞمتدة األضمتداد أرواح وقمٌت٤مدة ،سمت٤مألُمراء واعمالئٙم٦م ،سم٤معمٚمقك ظم٤مص٦م اًمًامء ومٕم٤ٌمدة

  -(8) قم٤مُم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م

 أو ديٜمًٞمت٤م رؾمقاًل  أصاًل  ٙمـي مل أٟمف اعم١ميمد وُمـ ،صٕم٦ٌم ُم٠ًمًم٦م سم٤مًمديـ يمٜمٗمقؿمٞمقس قمالىم٦م وُم٠ًمًم٦م

 ـمريتؼ ل يٜمت٤مىمش مل أٟمف ـمالسمف أطمد ذيمر وم٘مد ،اًمديٜمٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمٜم٤مىمِم٦م قمـ حيجؿ يم٤من ألٟمف ،ديٜمٞم٤ًم     ُمٕمٚماًم 

 : وىمت٤مل قمٚمٞمف يمٜمٗمقؿمٞمقس ومرد ،؟ األرواح خيدم أن اعمرء يًتٓمٞمع يمٞمػ آظمر ـم٤مًم٥م ؾم٠مًمف وىمد ل اًمًامء

 اعمتقت قمتـ ـم٤مًم٥م وؾم٠مًمف ،؟ األرواح ختدم أن شمًتٓمٞمع ومٙمٞمػ اًمٜم٤مس ظمدُم٦م قمـ سمٕمد قم٤مضمًزا يمٜم٧م إذا

 -(3) ؟ اعمقت شمٗمٝمؿ أن شمًتٓمٞمع ومٙمٞمػ ،سمٕمد  احلٞم٤مة شمٗمٝمؿ مل يمٜم٧م إذا : يمٜمٗمقؿمٞمقس ًمف وم٘م٤مل

 قمتغم حتض شمٕم٤مًمٞمؿ ومٝمل اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م ذم شم٠مصمػًما األيمثر هل يمٜمٗمقؿمٞمقس شمٕمٚمٞمؿ يم٤مٟم٧م وإن

 طمٙمتؿ حيًتـ أن اإلٟمًت٤من وقمغم ،وًممظمريـ ألهشمف ىمدوة يٙمقن ألن ومرد يمؾ وشمدقمق ،اًمٗمْمٞمٚم٦م

 أن حيت٥م ُمت٤م ًمٚمٜمت٤مس يٕمٛمتؾ ألن ومرد يمؾ شمدقمق يمام ،اآلظمريـ طمٙمؿ إمم يًٕمك أن ىمٌؾ أواًل  ٟمٗمًف

  - احلٙمٛم٦م إمم وصؾ ىمد يٙمقن وسمذًمؽ همػمه خلدُم٦م ٟمٗمًف يٙمرس وأن ،ًمف اًمٜم٤مس يٕمٛمٚمف

 اًمّمٞمٜمٞم٦م األهة داظمؾ اًمتامؾمؽ ه هل اًمّمٞمٜمل اًمْمٛمػم ذم اًمراؾمخ٦م يمقٟمٗمقؿمٞمقس وشمٕمٚمٞمؿ

 واإلٟمٗمت٤مق اًمٓمٕمت٤مم ذم رء يمؾ ذم االقمتدال ه وهل ،آلسم٤مئٝمؿ األسمٜم٤مء وـم٤مقم٦م ،أضمٞم٤مهل٤م سمٛمختٚمػ

  -(1) اًمًٌٞمٓم٦م واحلٞم٤مة اًمتقاوع ه وهل ،واًمٕمالىم٤مت

                                                 
 .32 -31( وشَ فشقحش : جٌص١ٓ ِٚصش ػرش جٌطحس٠خ جٌكضحسٞ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 3)

 . 12٘ـ، صـ  1354، جٌمح٘شز، وٛٔفٛؽ١ٛط: وطحخ جٌكٛجس، ضشؾّس : ِكّذ ِى١ٓ جٌص١ٕٟ، جٌّطرؼس جٌغٍف١س( 4)

 .  24( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .  234( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 وواضمٌت٤مت ُمًتئقًمٞم٤مت قمٚمٞمتف اعمجتٛمتع ذم ومترد يمؾ أن قمغم يمقٟمٗمقؿمٞمقس شمٕم٤مًمٞمؿ شُم١ميمد يمام 

 واًمتزوج ،واًمرقمٞمت٦م واحلت٤ميمؿ ،واسمٜمتف األب سمتلم : اضمتامقمٞمت٦م قمالىمت٤مت مخس اعمجتٛمع ذم وشُمقضمد

 ومترد يمؾ وقمغم - واألصدىم٤مء األصدىم٤مء سملم ويمذًمؽ ،األصٖمر     واألخ األيمؼم واألخ ،واًمزوضم٦م

 اعمجتٛمع ذم ومرد يمؾ شمٍمف وًمق ،سم٠مدائٝم٤م يٚمتزم اًمتل واًمقاضم٤ٌمت سم٤معمًئقًمٞم٤مت ي٘مقم أن ه١مالء ُمـ

  -(1) قمٔمٞمؿ ؾمالم ذم اعمجتٛمع ذًمؽ ؾمٞمٙمقن قمٜمدئذ اًمٓمري٘م٦م هبذه

 ُمتـ ي٘مترب ُم٤م – ُمٜمِمق أهة ؾم٘مقط إمم ه٤من أهة ىمٞم٤مم ُمـ – يمقٟمٗمقؿمٞمقس ُم٤ٌمدئ وفمٚم٧م

 هتذه سمٗمْمتؾ – اًمّمتلم واؾمتٓم٤مقم٧م - ىم٤مًمٌٝم٤م ذم وشمّمقهمٝم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم شمًٞمٓمر قم٤مم أًمٗمل

 سمت٤مًمٕمٚمؿ ؿمديًدا إقمج٤مسًم٤م أسمٜم٤مئٝم٤م ٟمٗمقس ذم شمٌٕم٨م وأن ،ُمتآًمٗم٦م ُمتٜم٤مؾم٘م٦م اضمتامقمٞم٦م طمٞم٤مة حتٞم٤م أن اعم٤ٌمدئ

 ُمتـ شمتٜمٝمض ضمٕمٚمتٝمت٤م ىمتقة اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلْمت٤مرة أيم٧ًٌم ه٤مدئ٦م ُمًت٘مرة صم٘م٤موم٦م نمشمٜم وأن ،واحلٙمٛم٦م

 -(8) اًمٌالد اضمت٤مطم٧م اًمتل اعمتٙمررة اًمٖمزوات سمٕمد ىمقاه٤م وشمًؽمد يمٌقهت٤م،

 ىمتقى قمتغم اقمتتامد وال روطم٤مٟمٞمت٦م ومٞمٝم٤م وًمٞمس اإلٟم٤ًمن قم٘مؾ إمم شمتجف يمقٟمٗمقؿمٞمقس وقم٘مٞمدة

 ىم٤مئاًل  قمٚمٞمف ومرد اًمّمٚمقات شُم٘م٤مم أن فُمقشم ىمٌؾ يمقٟمٗمقؿمٞمقس شمالُمٞمذ أطمد اىمؽمح وىمد ،ًمٚمٕم٤مدة ظم٤مرىم٦م

 - (3) ل صاليت هل طمٞم٤ميت إن ل :

 ُمقاـمٜم٤ًم واعمقاـمـ أُمػًما األُمػم ومٞمٝم٤م يٙمقن اًمتل اًمٗم٤موٚم٦م سم٤محلٙمقُم٦م يمقٟمٗمقؿمٞمقس ٟم٤مدى وًم٘مد

 جيت٥م اًمتل اًمٕمٚمٞم٤م ُمرشمٌتف ُمـ شمٜمٌع ًمألُمػم اًمقاضمٌلم واالطمؽمام اًمٓم٤مقم٦م وأن ،اسمٜم٤ًم واالسمـ أسًم٤م واألب

  - اًمدوًم٦م ذم ًمٚمتقازن أؾم٤مؾمًٞم٤م ذـًم٤م ذًمؽ ويٕمد ،اًمٓم٤مقم٦م شمٗمرض أن

 وصم٘مت٦م اًمٙم٤مُمٜمت٦م احلرب وذظم٤مئر اًمقاومٞم٦م األىمقات هل ىم٤مل اًمًٞم٤مؾم٦م رضوري٤مت قمـ ؾُمئؾ وعم٤م

 سمث٘م٦م إال شم٘مقم ال اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ احلرب وذظم٤مئر اًمقاومٞم٦م األىمقات ومٚمتٙمـ احلذف ضم٤مز وًمق ،اًمرقمٞم٦م

  قمغم إال اًمًٞم٤مؾم٦م شم٘مقم أن جي٥م ومال ،اًمرقمٞم٦مو احل٤ميمؿ سملم اعمت٤ٌمدًم٦م اًمث٘م٦م ظمالل ُمـ أو اًمرقمٞم٦م

                                                 
(1) Sarvepalli  Radhakrishnan – History of philosophy Eastern and Western – volume one – 

Ruskin House – London – 1252 – p. 563. 

 .  257 – 256َ، صـ صـ   1222( وحًِ عؼفحْ : ِؼطمذجش آع٠ٛ١س، دجس جٌٕذٜ، جٌمح٘شز، 1)

 .76َ، صـ  1221( ػرذ جٌؿ١ًٍ ؽٍرٟ : ػظّحء لحدز جألد٠حْ، ِإعغس جٌخ١ٍؽ جٌؼشذٟ، جٌمح٘شز، 2)
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 سمت٤مألظمالق يتّمتٗمقن أومتراده يمت٤من إذا إال اضمتامقمتل أو ؾمتٞم٤مد ٟمٔم٤مم ذم ظمػم وال األظمالق

 ،اًم٘مت٤مٟمقن ُم٘مت٤مم شم٘مقم وم٢مهن٤م اًمٙمامل طمد إمم واًمرقمٞم٦م احلٙم٤مم ًمدى األظمالق وصٚم٧م وإذا ،اًمٗم٤موٚم٦م

 أؾمت٤مس هتل اًمدوًمت٦م ذم يٕم٤متاًمتنمت ىمتقة سمت٠من شم٘مر ال اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م األؾم٤مس هذا وقمغم

  -(1) اًمًٞم٤مد احلٙمؿ

 ًمإلٟمًت٤من األُمثؾ اًمًٚمقك رؾمؿ إمم هتدف واضمتامقمٞم٦م أظمالىمٞم٦م ومٚمًٗم٦م اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م وشُمٕمتؼم

 اًمٙمالؾمتٞمٙمٞم٦م اًمٙمتت٥م ُمـ اعمًتٛمدة اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمٓم٘مقس اعمٕمت٘مدات ُمـ جمٛمققم٦م وهل ،اعمجتٛمع ذم

 واًمتل ،سم٤مشم٤ٌمقمٝم٤م أُمر اًمتل واًمًٞم٤مؾمٞم٦م ٦مواالضمتامقمٞم األظمالىمٞم٦م واًمتٕم٤مًمٞمؿ ،يمٜمٗمقؿمٞمقس صٜمٗمٝم٤م اًمتل

 واخلْمتقع ،واآلسمت٤مء األضمتداد واطمؽمام اًم٘مديٛم٦م سم٤مًم٘مٞمؿ واًمتٕمٚمؼ ،اعمٓمٚم٘م٦م اًمًٚمٓم٦م ُمـ سمٜمقع شمٜم٤مدى

 رقم٤مي٤مه٤م قمغم اًمدوًم٦م ىمٌْم٦م ًمؽمؾمٞمخ يمٜمٗمقؿمٞمقس شمٕم٤مًمٞمؿ ضم٤مءت وىمد ،واألسم٤مـمرة واألُمراء ًمٚمحٙم٤مم

 قمٌت٤مدة أمهٞمت٦م ضم٤مءت هٜم٤م وُمـ ل اًمدٟمٞمقيو اًمديٜمل سملم أي ل واألرض اًمًامء سملم اًمتقومٞمؼ حم٤موًم٦م

 -(8) طم٘مٞم٘مًٞم٤م ىمقُمًٞم٤م ديٜم٤ًم وأصٌح٧م حتقًم٧م اًمتل واألؾمالف األضمداد

 وصتػ ويٛمٙمتـ ،سم٤مًمٖمٞمٌٞمت٤مت يمثتػًما هتتتؿ ال ،وقمٛمٚمٞم٦م سمًٞمٓم٦م يمٜمٗمقؿمٞمقس شمٕم٤مًمٞمؿ وم٢من وًمذًمؽ

 ل ٝم٤مُمٕمرومت أو اًمٓمٌٞمٕم٦م طمقل وًمٞمس وجمتٛمٕمٝمؿ اًمٌنم طمقل شمدور طمٞم٨ُم  اضمتامقمٞم٦م ومٚمًٗم٦م ل سم٠مهن٤م ومٚمًٗمتف

(3)- 

 اًمٞمتقم طمتتك اًمّمٞمٜمٞملم طمٞم٤مة ذم ىمقي ٟمٗمقذ هل٤م ُم٤مزال اًمٙمٜمٗمقؿمٞم٦م أن ٟم١ميمده أن ٟمح٥م واًمذي 

 يمتام -- أظمالىمٞمت٦م وُمٌت٤مدئ أؾمتس قمغم ومتحتقي اًمٕمري٘م٦م اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م وشم٘م٤مًمٞمد ىمٞمؿ دمٛمع ألهن٤م

 وسمتلم ضمٝمت٦م ُمتـ واًمروطمٞم٦م اعمث٤مًمٞم٦م سملم دمٛمع وهل - واًمًٞم٤مد االضمتامقمل اًمٜمٔم٤مم أؾمس ووٕم٧م

 اًمثالصمت٦م ره٤ٌمهنت٤م آراء سم٥ًٌم ُمتجددة طمٞم٦م ومٚمًٗم٦م سمذًمؽ وفمٚم٧م أظمرى ضمٝم٦م ُمـ واعم٤مدي٦م ٞم٦ماًمقاىمٕم

 -(1)لشمًق هًقن ل ل ُمِمٞمقس ل ل يمٜمٗمقؿمٞمقسل

                                                 
 17 – 16ّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عدحذك، صدـ صدـ ( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ ج3ٌ)

. 

 .52( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ 1)

ٌُ جٌّؼشفدس، ؾْٛ وٌٛش : جٌفىش جٌؾشلٟ جٌمذ٠ُ، ضشؾّدس وحِدً ٠ٛعدف قغد١ٓ، ِشجؾؼدس ئِدحَ ػردذ جٌفطدحـ ئِدحَ، عٍغدٍس ػدح( 2)

 .342َ، صـ  1225، جٌّؿٍظ جٌٛطٕٟ ٌٍػمحفس ٚجٌفْٕٛ ٚج٢دجخ، جٌى٠ٛص، ١ٌٛ٠ٛ 122جٌؼذد 

 .221( عؼ١ذ ِشجد : جٌّذخً ئٌٝ دسجعس ضحس٠خ جألد٠حْ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 قمتدة ضمترت م 1411 صمقرة وسمٕمد ريـتاًمٕمِم اًم٘مرن طمتك اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م قم٤ٌمدة داُم٧م وم٘مد 

 ل هت٤من ل أهة ذم احل٤مل يم٤من يمام ًمٚمدوًم٦م رؾمٛمل ديـ إمم اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م ًمتحقيؾ وم٤مؿمٚم٦م حم٤موالت

 ل واألديت٥م ل هتقر ل اًمٗمٞمٚمًتقف ضم٤مٟمت٥م ُمتـ ىم٤مصتٛم٦م رسم٤متتًمْم وشمٕمرو٧م ،اإلُمؼماـمقري٦م

 ُمتـ اًمّمتٞمٜمٞملم حيترر أن قم٤مشم٘متف قمتغم أظمذ اًمذي ل شمقٟم٩م ُم٤موشمز ل اًمّمٞمٜمل واًمزقمٞمؿ ل ًمقؿمٞمقن

  -(1) ىمٞمقده٤م

 سمت٤منواًمٞم٤م يمقريت٤م ذم رتتاٟمتِمت ىمد اعمٕم٤مسة اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م األومٙم٤مر أن سم٤مإلؿم٤مرة واجلدير

 هتذه ومِمتٙمٚم٧م - األيم٤مديٛمٞمت٦م وؿم١موهن٤م وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وؾمٞم٤مؾم٤مهت٤م جمتٛمٕم٤مهت٤م ذم وأصمرت ُمٌٙمًرا، وومٞمتٜم٤مم

 واًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمرأؾمامزم اًمٜمٔم٤مم هنقض وُمع - اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م حمٞمط ل اًمّملم ُمع اًمٌٚمدان

 يم٤مُمتؾ ومٙمرى يمٜمٔم٤مم اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م األومٙم٤مر وم٢من ،احلدي٨م رتاًمٕمّم ذم اعمٜم٤مـمؼ شمٚمؽ همزت اًمتل

 ذات فمٚمت٧م األظمالىمٞمت٦م وأومٙم٤مرهت٤م اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمتك اًمتٗمٙمػم أؾمٚمقب ًمٙمـ ،طمْمقره وٕمػ ىمد

 ،واًمرمحت٦م اًمٜمت٤مس طمت٥م ُمثتؾ ،االضمتامقمل اًمٜم٤مس حمٞمط ذم اًمٞمقم طمتك ُم١مصمرة الزاًم٧م قم٤مُم٦م أمهٞم٦م

 اًمٗمترد ُمّمتٚمح٦م وظمْمتقع واعمجتٛمع األهة سمقئ٤مم واالهتامم ،سم٤مًمّمٖمػم واًمٕمٜم٤مي٦م اًمٙمٌػم واطمؽمام

 أضمؾ ُمـ يتٕم٥م ُمـ أول أٟم٤م ل وُمٌدأ: ،أواًل  اًمدوًم٦م وُمّمٚمح٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمّم٤مًمح وضمٕمؾ ،اًمٕم٤مُم٦م عمّمٚمح٦م

 واعمٙم٤مومحت٦م ،واًمث٘م٤مذم األظمالىمل سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ واالهتامم ،ل اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مًمًٕم٤مدة يتٛمتع ُمـ وآظمر اًمٕم٤مُم٦م اعمّمٚمح٦م

 - (8) اًمت٘مدم ؾمٌٞمؾ ذم سمجٚمد

 شمٗمٝمتؿ أن ولحتت٤م أن هتق اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٕم٥م شمٗمٙمػم ًمٗمٝمؿ ـمري٘م٦م أومْمؾ أن اًمٙمثػمون وي٘مقل

 وصم٘م٤مومتتف اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٕم٥م أومٙمت٤مر شمٕمٙمس ُمرآة هك وم٤مًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م - وأومٙم٤مره  يمقٟمٗمقؿمٞمقس

 وأن ،اًمّملم هق يمقٟمٗمقؿمٞمقس أن اًمٌٕمض ويرى اعم٤موٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م األطم٘م٤مب ـمقال طمٞم٤مشمف وـمري٘م٦م

 -(3) يمقٟمٗمقؿمٞمقس   ٟمٔمري٤مت ىمقاًم٥م ذم ٟمٗمًٝم٤م ص٤مهم٧م اًمّملم

                                                 
 .51عحذك، صـ ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ 4)

(1) http:www.chinatoday.com.cn/Arabic/a223/Kufuz.htm .  

 27( ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  لدسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س ٚجاللطصحد٠س ل، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

. 
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 صتداه٤م األومٙم٤مر هذه عمثؾ يم٤من وم٘مد ،اًمّمٞمٜمٞملم لقم٘مق ذم اًمٙمقٟمٗمقؿمٞم٦م األومٙم٤مر شمٖمٚمٖمٚم٧م وىمد

 وقمتـ ،سم٤مشم٤ٌمقمٝمت٤م يٚمتزُمتقن طمٞمت٤مة ُمتٜمٝم٩م سمٛمث٤مسم٦م قمدوه٤م اًمذيـ اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م أومراد سملم اًمقاؾمع

 ول ل ي٘متقل  اًمّمتٞمٜمل اعمجتٛمتع أوؾمت٤مط ذم يمقٟمٗمقؿمتٞمقس إًمٞمٝمت٤م دقم٤م اًمتل األومٙم٤مر شمٚمؽ شمٖمٚمٖمؾ

 يمٗم٤ميت٤مت أن ذًمتؽ ،اًمّمتلم ًمتٌالد اعمت١مرخ يقاضمتف ُم٤م أهؿ اًمٙمقٟمٗمقؿمٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م أن  :ل ديقراٟم٧م

 صٌل يمؾ يٙم٤مد اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م ُمدارس ذم اعم٘مررة اًمٜمّمقص ضمٞمؾ سمٕمد ضمٞماًل  فمٚم٧م األيمؼم ُمٕمٚمٛمٝم٤م

  - (1) ىمٚم٥م فمٝمر قمـ حيٗمٔمٝم٤م أن اعمدارس شمٚمؽ ذم يتخرج

 إمم سم٤مًمٜمًت٦ٌم سم٤مًمتذات – اًمّمتلم ًمث٘م٤مومت٦م رُمتًزا ل يمقٟمٗمقؿمتٞمقس ل اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م اختذت

 اًمٚمٖم٦م ًمتٕمٚمٞمؿ – اًمٕم٤ممل طمقل ل يمقٟمٗمقؿمٞمقس ل سمٛمٕم٤مهد يًٛمك ُم٤م إٟمِم٤مء ٧موشمٌٜم ،اخل٤مرضمٞم٦م صقرهت٤م

 -(8) قم٤معمًٞم٤م هب٤م واًمتٕمريػ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م وٟمنم ،اًمّمٞمٜمٞم٦م

 وُمٕمٌتده ىمتؼمه وأصٌح ،األول واعمٕمٚمؿ األؾمٛمك احلٙمٞمؿ ًم٘م٥م يمقٟمٗمقؿمٞمقس قمغم ُأـمٚمؼ وم٘مد

 ـمٚم٦ٌم ُمـ وظمالومٝمؿ اًمّمٞمٜمٞملم اعمث٘مٗملم ُمـ اًمٕمديد ُم٘مّمد ،ل ؿم٤مٟمتقٟم٩م ل سمقالي٦م ل ومق شمِمق ل سمٛمديٜم٦م

  -(3) واًم٤ًمئحلم اًمٕمٚمؿ

  : الطاوية : ثانًيا
 اًمٓم٤مويت٦م ـمري٘م٦م وأطمٞم٤مًٟم٤م ،اًمٓمٌٞمٕم٦م ـمري٘م٦م أطمٞم٤مًٟم٤م وهل ،اًمٓمري٘م٦م يٕمٜمل اًمت٤مو أو اًمٓم٤مو ًمٗمٔم٦م إن

 أو ،ًمٚمتٗمٙمتػم اًمٓمريتؼل ومٝمتق اًمٚمٗمتظ هلذا احلرذم اعمٕمٜمك أُم٤م ،احلٙمٞمٛم٦م احلٞم٤مة إمم اًمٓم٤موي٦م ـمري٘م٦م إمم

 إال ومٞمف ظمػم ال ؾمٓمحل ُمٕمرض أُمر اًمتٗمٙمػم أن يرون اًمٓم٤مويلم ألن وذًمؽ ،اًمتٗمٙمػم قمـ ًمالُمتٜم٤مع

 سمٜمٌتذ إًمٞمٝم٤م اًمقصقل ومٞمٛمٙمـ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٓمري٘م٦م أُم٤م - يٜمٗمٕمٝم٤م مم٤م أيمثر احلٞم٤مة رتيْم واعمح٤مضم٦م ًمٚمجدل

  (-1) اًمٓمٌٞمٕم٦م ذم اهل٤مدئ واًمت٠مُمؾ ،واًمت٘مِمػ اًمٕمزًم٦م طمٞم٤مة إمم وسم٤مالًمتج٤مء ،ؿم٤مهمٚمف ومجٞمع اًمٕم٘مؾ

                                                 
ِىطردس جٌٕحفدزز، جٌطرؼدس جألٌٚدٝ،  صسجدؽدص ل، –وٛٔفٛؽد١ٛط  –( ئعّحػ١ً قحِذ : قىّدحء جٌٕٙدذ ٚجٌصد١ٓ ٚفدحسط ل ذدٛرج 3)

 .    71َ، صـ  2211

 .   15( ؾّحي جٌؼشذٟ : ج١ٌٍحٌٟ جٌص١ٕ١س لجاللطشجخ ِٓ جٌط١ٕٓ ل ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .55َ، صـ   1265، دجس جٌّؼحسف، جٌمح٘شز، 1( فإجد ِكّذ ؽرً : قىّس جٌص١ٓ، ؾـ2)

 .  232( ع١ٍّحْ ِظٙش : لصس جٌذ٠حٔحش، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 ،قم٤مًُمت٤م سمخٛمًتلم ل يمٜمٗمقؿمتٞمقس ل ىمٌتؾ ُوًمتد اًمتذي ل الوشمزت ل اًمٗمٞمٚمًقف إمم ٥موشُمٜمً

 ،سمت٤مًمتٜملم ؿمتٌٝمف طمتتك سمحٙمٛمتتف وُأقمجت٥م االطمتؽمام هم٤ميت٦م ل يمٜمٗمقؿمتٞمقس ل واطمؽمُمف ،وشم٘م٤مسمال

   - (1) األظمالق سمٙمت٤مب اعمِمٝمقر يمت٤مسمف ذم حمٗمقفم٦م ُم٤مزاًم٧م وأطم٤مديثف

 ،اًم٘مديٛمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م واًمدي٤مٟم٦م ٗمٚمًٗم٦ماًم ُمـ اعمِمت٘م٦م اعم٤ٌمدئ ُمـ جمٛمققم٦م أو قم٘مٞمدة هل اًمٓم٤موي٦م

 اًمنمتىمٞم٦م هت٤من أهة ذم م( 111 – 180) ل دي ؿمتقن ل اإلُمؼماـمتقر قمٝمد ذم اًمٓم٤موي٦م وفمٝمرت

 ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م سم٤مخلّم٤مئص ويتّمػ ،اًمّملم ذم أصاًل  سمزغ ظم٤مًمص صٞمٜمل ديـ وهل م( 886 – 80)

 اعمٕمت٘متدات عُمت وضمٚمٞم٦م ُمتقاصٚم٦م سمٕمالىم٤مت وشمتحغم ،وُمت٤ٌميٜم٦م وُمتٕمددة اًم٘مدم ذم ُمقهمٚم٦م وأومٙم٤مره٤م

 أومٙمت٤مر اًمٓم٤مويت٦م واؾمتققم٧ٌم واًمتٜمجٞمؿ ،اًمًحر وومٜمقن اآلهل٦م شمٕمدد ُمـ اًم٘مديؿ رتاًمٕمّم ذم اًمديٜمٞم٦م

 (-8) له٤منلو ،ل شمِملم ل أهيت ىمٌؾ اًم٤ًمئدة واًمروطمل اًمٕم٘مكم اًمتٝمذي٥م

 ُمثت٤مزم جمتٛمع إىم٤مُم٦م إمم وؾمٕم٧م اًمدٟمٞمقي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٜمزقم٦م اشمًٛم٧م اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا

 وشمٜمِمد ،اًمذايت وسم٤مًمت٠مُمؾ اًمّمقومٞم٦م سم٤مًمٜمزقم٦م اشمًٛم٧م اًمٓم٤موي٦م وم٢من واًمٗمْمٞمٚم٦م القسم٤مألظم يتًؿ ص٤مًمح

 ذم ال ،اًمٓمٌٞمٕم٦م ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م سم٤محلٞم٤مة اخل٤مص٦م وىمقاقمده٤م ُم٤ٌمدئٝم٤م ،ًمٚمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م  ظمالوًم٤م ،اًمٓم٤موي٦م

 قمغم اًمؽميمٞمز ُمـ سمداًل  - ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م األؾمس قمغم اًمٓم٤موي٦م اًمٗمٚمًٗم٦م شم١ميمد وًمذًمؽ ،اإلٟم٤ًمن

 - (3) اإلٟم٤ًمين جتٛمعاعم

 احلترب ظمٞمقل شمرسمك وال اًمنم ٟمذير هل األؾمٚمح٦م أن شمرى طمٞم٨ُم  احلرب شُمٕم٤مرض واًمٓم٤موي٦م

 ضمققًمت٤م اًمٜم٤مس ويٛمقت هب٤م ًمٚمتِمٝمػم قمرو٦م اجل٤مئرة واحلٙمقُم٦م ،اًمٓم٤موي٦م قمـ ختٚم٧م ىمد والي٦م ذم إال

 ٚمّمتقصاًم قمتدد شمزايد يمٚمام اًم٘مقاٟملم يمثرت ويمٚمام ،رائ٥متاًمْم ُمـ اًمٙمثػم يٜمٝمٌقن رؤؾم٤مءهؿ ألن

  حم٤موًم٦م ُمـ إذن اًمٗم٤مئدة ومام ،اعمقت خيِمقن ال وم٤مًمٜم٤مس ،هل٤م ىمٞمٛم٦م ال قم٘مقسم٦م وأىمَم ،اًمٓمرق وىمٓم٤مع

                                                 
 .35( وشَ فشقحش : جٌص١ٓ ِٚصش ػرش جٌطحس٠خ جٌكضحسٞ، ِشؾغ عحذك، صـ 4)

 .42( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 45اللطصحد٠س ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  لدسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س ٚج2)

 . 
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 أهتؾ هق اًمذي اًمٌنمي اإلٟم٤ًمن هق ومٛمـ ظم٤مومقا ُم٤م إذا وطمتك ،اإلقمدام قم٘مقسم٦م ُمـ ختقيٗمٝمؿ

  -(1) إظمقاٟمف ود اًمرهٞم٥م احلٙمؿ هذا يٕمٚمـ ألن

 ؿمتٞمًئ٤م شمٗمٕمؾ أال وم٘مط يٕمٜمل هذا هؾ وًمٙمـ ل ؿمٞمًئ٤م شمٗمٕمؾ ال ل هل اعمِمٝمقرة اًمٓم٤مويلم ووصٞم٦م

 أو ـمٌٞمٕمًٞم٤م ًمٞمس ؿمٞمًئ٤م شمٗمٕمؾ أال  هق اعمٕمٜمك سمؾ اعم٘مّمقد هق ذًمؽ ًمٞمس أٟمف وواوح ؟ اإلـمالق قمغم

 ـمريتؼ يٙمقن أن اًمقاضم٥م ُمـ وهٙمذا صقرة- أي ذم ٟمٗمًؽ دمٝمد أال هق اهل٤مم اًمٌمء أن - شمٚم٘م٤مئًٞم٤م

 اًمٕمٚمؿ قمـ شمقىمٗمٜم٤م ُم٤م إذا ل : شمزو الو يمت٤مب قلومٞم٘م - ه٤مدًئ٤م يٙمقن وأن ٟمِم٤مط أي سمذل قمدم هق اًمٗمرد

 اًمٗمٓمٜمت٦م ُمتـ وختٚمّمتقا احلٙمٛمت٦م قمتـ ختٚمتقا ل : أيًْم٤م وي٘مقل ،ل اعمِم٤ميمؾ ُمـ اعمزيد شمقاضمٝمٜم٤م ومٚمـ

  -(8) ُمرةٍ  ُم٤مئ٦م طم٤ماًل  أطمًـ اًمٜم٤مس وؾمٞمّمٌح

 ُمتذه٥م سم٤مقمت٤ٌمرهت٤م ـمٌٞمٕمتل وهذا اًمٓم٤موي٦م ومٚمًٗم٦م ذم احل٘مٞم٘مل اجلقهر هل األظمالق وشُمٕمتؼم

 همؿن - إًمٞمٝم٤م يدقمق اًمتل اًمٗمْم٤مئؾ أهؿ ٟمدرك أن أىمقاًمف ظمالل ُمـ وٟمًتٓمٞمع -- ىملذ ومٚمًٗمل ديٜمل

  : ذيمك

  - اًمٜم٤مس حيت٘مره٤م ُمٔمٚمٛم٦م ُمقاىمع يتخذ وًمٙمٜمف يمثػمة أؿمٞم٤مء يٜمٗمع -- يم٤معم٤مء األقمغم اخلػم ,1

  - جي٥م طمٞم٨ُم  ي٘مػ أن ذم اخلػم ،يريد ُم٤م يمؾ اعمرء يًتحقذ أن ذم اخلػم ًمٞمس ,8

  - اًمّمٛم٧م اًمتزام األومْمؾ - قمٔمٛمك ؾمآُم٦م اًمٙمثػم اًمٙمالم ذم ,3

  - سمّمدىمف اخلٓم٤مب قمٔمٛم٦م شم٘مدر ,1

  - يمذاسًم٤م شمّمػمه اُمرئ شمّمديؼ قمدم ,0

  - سم٤محل٥م اًمّمداىم٦م قمٔمٛم٦م شُم٘م٤مس ,1

  - اهلالك ُمـ إرصمٝم٤م شمؽمك واًمٙمؼمي٤مء واًم٘مقة اًمثروة ,2

  - ُمٙم٤مهن٤م اعمِم٘م٦م دمٚم٥م اعمٜم٦م ,3

  - أٟم٤مٟمٞم٦م األيمثر هق يتٕمذب ُمـ أيمثر ,4

                                                 
 .  26( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

( ٘ـ . ؼ . وش٠ً : جٌفىش جٌص١ٕٟ ِٓ وٛٔفٛؽ١ٛط ئٌٝ ِحٚضغٟ ضٛٔؽ، ضشؾّس ػرذ جٌك١ٍُ ع١ٍُ، ِشجؾؼس ػٍٝ أدُ٘، ج١ٌٙثس 1)

 .  165َ،  صـ  1271جٌمح٘شز، جٌّصش٠س جٌؼحِس ٌٍطأ١ٌف ٚجٌٕؾش، 
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 - ثػميم ٟمٗم٤مق ؾم٤مد واحلٞمٚم٦م اعمٙمر فمٝمر قمٜمدُم٤م,16

 ،اإليث٤مر   إمم اًمدقمقة ،اًمتقاوع ،احل٥م ،اًمّمدق ،اخلػم طم٥م : ومْم٤مئؾ إمم شُمِمػم األىمقال هذه

   -(1) اًمٜمٗم٤مق رومض

 واًمتٕمت٤مـمػ واًمِمتٗم٘م٦م اًمتٜمٗمس ووتٌط اًمذات وُمٕمروم٦م اًم٤ًٌمـم٦م هل ًمٚمٓم٤موي٦م األقمغم واعمثؾ

 -(8)سمٞمديف اعمقت يتٕمجؾ وم٢مٟمف األُمقر ههذ قمـ يتخغم وُمـ واًمتقاوع اًمتدسمػم وطمًـ

 أن سمٕمتد ( م 836 – 886 ) اًمتثالث اعمامًمؽ قمٝمد ذم واعمراىم٦ٌم ًمٚمًٞمٓمرة اًمٓم٤موي٦م شمٕمرو٧مو

 االضمتامقمٞم٦م، اًمروم٤مهٞم٦م وحت٘مٞمؼ ،اًمٗم٘مراء سمٕمالج االهتامم ُمـ ظمٓمػم سمدور اًمٌدائٞم٦م اًمٓم٤موي٦م اوٓمٚمٕم٧م

 قمغم ي٘مقم سم٤مإلُمؼماـمقر ظم٤مًص٤م رؾمٛمًٞم٤م ديٜم٤ًم اًمٓم٤موي٦م أصٌح٧م ، ( م 186 – 810 ) ضملم أهة وذم

 خلتداع واؾمتتخداُمٝم٤م اًمٓم٤مويت٦م قمغم اًمًٞمٓمرة هبدف احل٤ميمٛم٦م األرؾمت٘مراـمٞم٦م األه ُمّم٤مًمح ظمدُم٦م

 ل وو شم٤مي ل  اإلُمؼماـمقر أقمٚمـ ،( م 001 – 030 ) اًمٖمرسمٞم٦م ل وي ل أهة وذم ،وشمْمٚمٞمٚمف اًمِمٕم٥م

 اًمدوًمت٦م سمٓمريرك هق ل يمقشمِمٞم٤من لو  ،ًمٚمدوًم٦م اًمرؾمٛمل اًمديـ هل اًمٓم٤موي٦م أن ( م 108 – 183 )

 م 1402 قمت٤مم وذم - اًمٌقذيت٦م اعمٕم٤مسمد همرار قمغم اًمٓم٤موي٦م اعمٕم٤مسمد وشمِمٞمد ،اًمٓم٤موي٦م ؿشمٕم٤مًمٞم سمٜمنم وأُمر

 داظمتؾ ذم اًمٓم٤مويت٦م سمدراؾم٦م اعمٝمتٛملم ُمع قمالىم٤مهت٤م وـمدت اًمتل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٓم٤موي٦م اجلٛمٕمٞم٦م شم٠مؾم٧ًم

 اًمث٘م٤مومت٦م ذم أيمثتر شم٠مصمػمهت٤م ويتتجغم وأصم٤مره٤م ،اًمٓم٤موي٦م سمٛم٠مصمقرات اًمّملم وهتتؿ ،وظم٤مرضمٝم٤م اًمّملم

 وشمِمتٙمؾ - (3)احلت٤مرض اًمقىمت٧م ذم ـمت٤موي ُمٕمٌتد 1066 ُمتـ أيمثر اًمّملم وشمْمؿ ،ٞم٦ماًمّمٞمٜم اًمِمٕمٌٞم٦م

  (-1)ؿمخص ُمٚمٞمقن 166 أي % 36 اًمٓم٤موي٦م
 

البوذية ثالًجا:

 

: 

 

 ُمٚمتقك ُمتـ ُمٚمًٙمت٤م واًمده ويم٤من ،اهلٜمد ذم اعمٞمالد ىمٌؾ 016 ؾمٜم٦م اعمقًمقد ل سمقذا ضمقمت٤م ل إمم شُمٜم٥ًم

 ُمتـ ومٞمٝمت٤م عم٤َم ،اًمدٟمٞم٤م ذم زهد وىمد ،وٟمٕمٞمؿ رهمد فيمٚم قمٞمش ذم واًمده ىمٍم ذم ومتٛمتع ،قمٝمده وزم وهق اهلٜمد

  ُم٤م ويتٗمٙمر يت٘مِمػ اًمثٚم٩م ضمٌؾ ودظمؾ وواليتف أهٚمف ومٝمجر ،واعمقت واألُمراض ٦ماًمِمٞمخقظم ؿم٘م٤موة

                                                 
 . 226 – 225( عؼ١ذ ِشجد : جٌّذخً ئٌٝ دسجعس ضحس٠خ جألد٠حْ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)

 .  224( فإجد ِكّذ ؽرً : قىّس جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .51حذك، صـ ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ ع1)

(2) Religions and Beliefs in China. Travelchinaguide.com 14 jul. 2222 . 

http://www.travelchinaguide.com/intro/religion/
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 اهلت٤مدئ سم٤مًمٙمريؿ أشم٤ٌمقمف ًم٘مٌف وىمد ،اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ؿم٘م٤موة ُمـ اعمٗمر وم٤ميمتِمػ ؾمٜمقات ؾم٧م ُمـ ي٘مُرب

(1)-   

 ٟمِمت٠مت وىمتد ،اًمّمتٞمٜمٞملم قمٜمد همري٦ٌم يم٤مٟم٧م اًمٌقذي٦م أومٙم٤مرو ،اهلٜمد ُمـ اًمٌقذي٦م اًمدي٤مٟم٦م ضم٤مءت وىمد

 اهلٜمتد ذم فمٝمرت اًمتل االدم٤مه٤مت أطمد وهل ،سمقذا يد قمغم اعمٞمالد ىمٌؾ اًم٤ًمدس اًم٘مرن ذم اًمٌقذي٦م اًمدي٤مٟم٦م

 أًم٘مت٤مه اًمتذي األول سمتقذا ظمٓم٤مب وُمـ ،األمل إقمدام ُمٌدأ قمغم اًمٌقذي٦م اًمٗمٚمًٗم٦م وشم٘مقم ،اًمقىم٧م ذًمؽ ذم

  : وهي األرزمع احلؼائق ايمبوذيون يسؿقه ما وهي ،اًمٌقذي٦م اًمٗمٚمًٗم٦م قمٜم٤مس أهؿ حيقي روم٤مىمف قمغم

 أو األطمٌت٦م ومتراق ُمـ احلٞم٤مة وُمت٤مقم٥م واعمرض وم٤مًمقالدة : ُمقضمقد األمل : األومم احل٘مٞم٘م٦م 

  - سم٤مألمل شم٠ميت يمٚمٝم٤م أقمداء ًم٘م٤مء

 اًمتتل هتل ألهن٤م ،واًمرهم٤ٌمت اًمِمٝمقات هل األمل وقمٚم٦م : ؾم٥ٌم األمل هلذا : اًمث٤مٟمٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م 

   - ُمًت٘مٌؾ قم٤ممل إمم واًمِمقق واًمتٛمٚمؽ اًمٚمذة ذم اًمرهم٦ٌم ومٞمٜم٤م شمٜمٛمل

 واٟمت٘متك اًمِمتٝمقة سمٓمٚمت٧م ُمتتك احلزن ويٌٓمؾ ًمٚمزوال ىم٤مسمؾ اًم٥ًٌم هذا : اًمث٤مًمث٦م احل٘مٞم٘م٦م 

  - األؿمٞم٤مء إمم اًمٔمٛم٠م

 اًمٓمرق إشم٤ٌمع هق واطمد ـمريؼ األمل وإلسمٓم٤مل : ُمقضمقدة ًمزواًمف اًمقؾمٞمٚم٦م : اًمراسمٕم٦م احل٘مٞم٘م٦م 

  : اًمت٤مًمٞم٦م اًمثامٟمٞم٦م

 اًمٗمٙمريت٦م احلٞمت٤مة – احلًتـ اًمًتٚمقك – احلتؼ اًم٘مقل – اًمّم٤مئ٥م اًمِمٕمقر – اًمًٚمٞمٛم٦م راءاآل

  -(8) اًمّمحٞمح اًمت٠مُمؾ – اًمّم٤محل٦م

 سمٛمث٤مسمت٦م شمٙمتقن أن ل اًمتثامين اًمُِمتٕم٥م ذي سمت٤مًمٓمرق ل اخل٤مصت٦م شمٕم٤مًمٞمٛمف ُمـ سمقذا هدف ويم٤من

 اًمٜمروم٤مٟم٤م رطمٚم٦مُم يٌٚمغ أن اعمرء يًتٓمٞمع ظمالهل٤م ُمـ واًمتل احلٞم٤مة ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اإلرؿم٤مدات ُمـ جمٛمققم٦م

  -(3) اًمٌقذي اًمتّمقر طم٥ًم احلٞم٤مة ذم اًم٘مّمقى اًمٖم٤مي٦م متثؾ واًمتل ( اًمًٕم٤مدة أو )

                                                 
 .35( وشَ فشقحش : جٌص١ٓ ِٚصش ػرش جٌطحس٠خ جٌكضحسٞ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .   27 – 26فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ  ( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس1)

 .    43صسجدؽص ل، ِشؾغ عحذك،  صـ –وٛٔفٛؽ١ٛط  –( ئعّحػ١ً قحِذ: قىّحء جٌٕٙذ ٚجٌص١ٓ ٚفحسطل ذٛرج2)
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 ل أظمتذ اعمتٞمالد ىمٌتؾ األول اًم٘مترن أواظمتر ذم ل  Ming ti يت ُمٜم٩م ل اإلُمؼماـمقر قمٝمد ومٗمل

 - اًم٘مت٤مدريـ اعمٕمٚمٛمتلم ُمـ ؾمٚمًٚم٦م شمٚمتف صمؿ ،اًمّملم إمم ـمري٘مف ،اًمٌقذي٦م رؾمقل ل يم٤مؾمٞم٤مسم٤م اًم٤ٌمٟمدي٧م

  - اًمقؾمٓمك آؾمٞم٤م ذم اًمٌقذي٦م اًمٌالد ذم ظمدُمقا ىمد اًمّمٞمٜمٞمقن ،واجلٜمقد ،اًمرؾمؾ ٤منويم

  اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتج٤مري٦م اعمدن ذم اؾمت٘مرت اًمٌقذي٦م اًمٌالد ُمـ ( ضم٤مًمٞم٤مت ) وضمقد إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا

 ومتال  اًمٕم٤مصتٛم٦م   Loyang  ي٤مٟم٩م ًمق ذم سمقذي٦م مج٤مقم٦م اعمٞمالدي األول اًم٘مرن هن٤مي٦م ىمرب فمٝمرت صمؿ

  - (1) سمقذي٦م مج٤مقم٦م وضمقد إمم ُيِمػم ُم٤م م10 قم٤مم ه٤من أهة سمالط ؾمجؾ ذم ٟمجد أن همرو

 األوؾمتع اًمتديٜمل اعمٕمت٘متد أصتٌح٧م طمتتك اعمتٞمالدي اًمراسمع اًم٘مرن ذم اًمٌقذي٦م اٟمتنمت وىمد

 اًمٙمتت٥م شُمرمجت٧م وىمتد - اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمتٞم٦م اًمديٜمٞمت٦م األومٙمت٤مر أصت٤مب اإلومالس ألن وذًمؽ اٟمتِم٤مًرا

 اعمتذهٌلم يمت٤مسمت٤م شُمترضمؿ يمتام ،( م 886 – 80 ) اًمنمتىمٞم٦م هت٤من أهة ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م إمم اًمٌقذي٦م

 وي ل أهيت ذم األرؾمتت٘مراـمٞم٦م األه وسمتدأت ،اًمّمٞمٜمٞم٦م إمم ل ي٤مٟم٤م اعم٤مه٤م ل و ل ي٤مٟم٤م هٜم٤م ل اًمٌقذيلم

 شمِمتجٞمع ( م 034 – 186 ) واًمِمامًمٞم٦م ،اجلٜمقسمٞم٦م   األه وذم ،( م 186 – 886 ) ل ضملم لو ،ل

 ل ؾمتقٟم٩م ل أهة وؿمتٝمدت ،اإلىمٓم٤مقمٞمت٦م     ٦ماألظمالىمٞمت وشمٕمت٤مًمٞمؿ اًمٓمٌٞمٕمت٦م شمٕمٔمٞمؿ ُمـ اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م

 احلٛمٞمتدة واًمٕمت٤مدات اًمًٚمقيمٞم٤مت همرس قمغم ؾم٤مقمدت اًمتل ،( م 124 – 186 ) ًمٚمٌقذي٦م اًمدقم٤مي٦م

  -(8) اًمٌقذي٦م اٟمتِم٤مر قمغم ؾم٤مقمدت االضمتامقمٞم٦م اًمتٜم٤مىمْم٤مت أن والؿمؽ اًمِمٕم٥م ٟمٗمقس ذم

 األؿمتخ٤مص سمت٠ميٞمتد يٗمتقز ىمتد – ـمٗمٞمتػ اؾمتثٜم٤مء ُمع – ىم٤مٟمقن ًمٚمٌقذي٦م األظمالىمل واًم٘م٤مٟمقن

 ذم اًمٕمٚمامٟمٞمت٦م يمققمقدهت٤م أمهٞمتٝمت٤م هل٤م يم٤مٟم٧م اًمٌقذي٦م األظمالىمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م ،ُمٙم٤من يمؾ ذم األظمالىمٞملم

 ذم اًمقاوتح وشم٠مصمػمهت٤م اًمنتيع اٟمتِم٤مره٤م هل٤م يم٤من اًمٌقذي٦م اًمدي٤مٟم٦م أن سمجد ًمذا ،اًمّمٞمٜمٞملم ود يم٥ًم

 اعمٕم٤مسمتد ُمتـ اًمٙمثػم وم٢من وهلذا ،٤موي٦ماًمٓم اآلراء ُمع وشمٜمًٞمؼ يمٌػم ارشم٤ٌمط قمغم ويم٤مٟم٧م ،ُمٕمٞمٜم٦م ومؽمات

  -(3) واًمٓم٤موي٦م اًمٌقذي٦م اًمدي٤مٟمتلم شمْمؿ يم٤مٟم٧م

                                                 
 . 311( وحًِ عؼفحْ : ِؼطمذجش آع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .٠45م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش2)

 .   25( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ،  ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 ،( م 462 – 031 )    ل شم٤مٟم٩م ل و ،ل ؾمقي ل أهيت ذم ذروهت٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٌقذي٦م سمٚمٖم٧م وىمد

 وًمتذا اًمّمتٞمٜمل اعمجتٛمع أورىم٦م داظمؾ ضمذوره٤م وهمرؾم٧م ،واًمٓم٤موي٦م اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م ذم واٟمدجم٧م

 واآلداب واألظمتالق اًمٗمٚمًتٗم٦م ذم أومٙم٤مره٤م وأصمرت ،اجلامهػم أوؾم٤مط ذم ي٦ماًمٌقذ اًمٕم٘مٞمدة شمٖمٚمٖمٚم٧م

 اعمرطمٚمت٦م : ُمراطمتؾ صمتالث وشمٓمقرهت٤م اًمٌقذيت٦م اٟمتِمت٤مر قمٛمٚمٞمت٦م ؿمتٝمدت وىمتد ،وهمػمه٤م واًمٗمٜمقن

 وُمرطمٚمتت٦م ،اًمٌتتقذي     األدب شمرمجتت٦م وؿمتتٝمدت ،ل ضمتتلم ل و ،ل وي ل  أهيت ىمٌتتؾ ،اًمتٛمٝمٞمديتت٦م

 ذم االزدهت٤مر ُمرطمٚمت٦م وأظمتػًما ،واًمِمتامًمٞم٦م اجلٜمقسمٞم٦م واأله ،ل اًمنمىمٞم٦م ضملم ل أهة ذم االٟمتِم٤مر

 واقمتٜمؼ ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اخلّم٤مئص ذات اًمٌقذي٦م اعمذاه٥م شم٠مؾم٧ًم طمٞم٨ُم  ،ل شم٤مٟمغ ل و ،ل ؾمقي ل أهيت

 وو ل اإلُمؼماـمتقر ويم٤من ،اًمٌقذي٦م اًمدي٤مٟم٦م األرؾمت٘مراـمٞم٦م واأله واًمٜمٌالء ،األسم٤مـمرة ُمـ يمٌػم قمدد

 ،اًمٌقذيت٦م ُمٕمتٜم٘متل أؿمٝمر ُمـ ( م 410 – 360 ) غًمٞم٤مٟم أهة ُمـ ( م 014 – 068 ) ُمـ طمٙمؿ ل

  -(1) ًمٚمدوًم٦م اًمرؾمٛمل اًمديـ وضمٕمٚمٝم٤م

 – 1118 ) ظمت٤من ضمٜمٙمٞمتز أن إذ ًمٚمّمتلم اعمٖمتقزم احلٙمتؿ قمٝمتد ذم أيًْم٤م اًمٌقذي٦م وازدهرت

 أقم٘مٌت٧م اًمتتل ل ُمٞمٜم٩م ل أهة أُم٤م - اًمؼمسمري٦م اًم٘م٤ٌمئؾ ًمتٕمٚمٞمؿ اًمٌقذيلم سم٤معمث٘مٗملم اؾمتٕم٤من ( م 1182

 وم٤مؾمتتٛمرت ،وىمقهتت٤م اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمتٞم٦م وؿمتجٕم٧م اًمٌقذي٦م ود سمحٛمٚم٦م ىم٤مُم٧م وم٘مد اعمٖمقزم احلٙمؿ

 اًمتٌِمتػم محالت عمقاضمٝم٦م ضمديد ُمـ وأـمٚم٘مٝم٤م ًمٚمّملم اًمٞم٤مسم٤مين االطمتالل قم٤مد أن إمم وٕمٞمٗم٦م اًمٌقذي٦م

 -(8) اًمٙمؼمى اًمدول ُمـ اًمقاومدة سم٤معمًٞمحٞم٦م

  : ومسؿكم إلم ايمبوذيون ويـؼسم

  - وشمقصٞم٤مشمف سمقذا ًمٞمؿشمٕم٤م سمٙمؾ ي٠مظمذون وه١مالء : اظمتديـون ايمبوذيون ,1

  ٟمٔمر ذم واًمٜم٤مس وم٘مط واًمقص٤مي٤م اًمتٕم٤مًمٞمؿ سمٕمض قمغم ي٘متٍمون ه١مالء : اظمدكقون ايمبوذيون ,8

 - (3) اًمِمٝمقات قمغم واًمًٞمٓمرة سم٤معمٕمروم٦م إال ألطمد ومْمؾ ال ؾمقاؾمٞم٦م سمقذا

                                                 
 .45( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ 1)

ؼ2) ٚجٌٛ ؼ١س )( ِكّذ ٌج ٠ٚس  ّح غ ٟ، ذ١شٚش، 3ش٠رٟ : ِٛعٛػس جألد٠حْ ٌج ٔح ٍٕر فىش ٌج  .   266َ، صـ  1225(، دجس ٌج

(3) http:www.islampedia.com/MIE2/maws/maws7.html .  
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 اجلقاٟمت٥م ُمتـ قمتدد ذم ُمتٜم٤مىمْمتتلم قم٘مٞمدشملم واًمٌقذي٦م اًمٓم٤موي٦م سم٠من اًم٘مقل يٛمٙمـ ؾمٌؼ ومم٤م 

 وضمقدهت٤م اًمٌقذيت٦م شمٜمٙمتر طمتلم ذم ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م إلداُم٦م شمًٕمك ٤موي٦موم٤مًمٓم ،األؾم٤مؾمٞم٦م

٤م ) ٟمًٛمٞمف ُم٤م اًمٌقذيلم قمٜمد يقضمد ومال ،ذاشمف ًً  اجلًد ظمٚمقد إمم شمتٓمٚمع واًمٓم٤موي٦م ( أٟم٤م ) أو ( ٟمٗم

 ُمتـ ،اعمخٚمقىمت٤مت جلٛمٞمتع شمٜمٔمتر ُم٤م ٟمحق قمغم ،اًمٌنمي اجلٜمس إمم اًمٌقذي٦م شمٜمٔمر سمٞمٜمام ،اعم٤مدي

  -(1) زائؾ قم٤مسمر هق طمٞم٨ُم 

 هم٤مًمٌٞمت٦م دي٤مٟمت٦م متثتؾ اًمٌقذي٦م يم٤مٟم٧م ،اًمٕمنميـ اًم٘مرن ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ إطمّم٤مئٞم٤مت وطم٥ًم

 -(8) قمديدة  أظمرى آؾمٞمقي٦م ودول اًمت٧ٌم ذم اًمرؾمٛمل اًمديـ اًمٌقذي٦م شُمٕمد يمام ،اًمّملم     ؾمٙم٤من

 وأىمتدم ،سم٤مًمٌقذي٦م شمديـ اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م مج٤مهػم أهمٚم٥م يم٤مٟم٧م اًمّملم مجٝمقري٦م شم٠مؾمٞمس وىمٌؾ

 اعمٕمٝمتد ُأٟمِمت  يمتام ،ل ًمقي٤مٟم٩م ل ُمديٜم٦م ذم ل األسمٞمض احلّم٤من ل ُمٕمٌد هق ًمّملما ذم اًمٌقذي٦م اعمٕم٤مسمد

 جمٚمت٦م إصتدار شمتؿ يمتام ،م 1403 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٌقذيت٦م واجلٛمٕمٞمت٦م ،م1401   قمت٤مم اًمّمٞمٜمل اًمٌقذي

 (-3) سمقذي ُمٕمٌد أًمػ 13 ُمـ أيمثر طم٤مًمًٞم٤م ويقضمد ل سمقذا صقت لاؾمؿ حتٛمؾ اًمٌقذي٦م اًمدراؾم٤مت

 واًمذي واًمٌقذي٦م واًمٓم٤موي٦م يم٤مًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م اًمّملم ذم اًم٤ًمئدة هل اًمثالصم٦م األدي٤من يم٤مٟم٧م إذا

 يم٤مًمٞمٝمقديت٦م أظمترى دي٤مٟمت٤مت سم٤مًمّمتلم يٙمتقن أن يٛمٜمتع ال ومٝمتذا اًمثالصمت٦م اًمٕمٔمامء اًمّمٞمٜمٞمقن قمٚمٞمٝم٤م ُيٓمٚمؼ

  - اإلؾمالم ىمٌؾ ذًمؽ يمؾ ،واعمًٞمحٞم٦م

  : املصيحية : رابًعا

 شمرشمٞمت٥م ذم -وهتل ؾمتالمواإل واعمًتٞمحٞم٦م اًمٞمٝمقديت٦م اًمثالث اًمٙمؼمى اًمدي٤مٟم٤مت إطمدى اعمًٞمحٞم٦م

 اًمٕمت٤ممل ؾمٙم٤من قمدد طمٞم٨ُم  ُمـ دي٤مٟم٦م أيمؼم ومٝمل ُمٕمتٜم٘مٞمٝم٤م ًمٕمدد سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م اًمدي٤مٟم٤مت هذه صم٤مين شُمٕمد اًمٜمزول

 يمت٤من -ُمتتك اًمًتالم قمٚمٞمتف ُمريؿ سمـ قمٞمًك أشم٤ٌمع قمغم اعمًٞمحٞم٦م شمًٛمٞم٦م ُأـمٚم٘م٧م وىمد ،هب٤م يديٜمقن اًمذيـ

 ُمديٜمت٦م ذم ُمترة ألول ُمتريؿ اسمتـ قمٞمًتك ألشم٤ٌمع ُمًٞمحل شمٕمٌػم ووع ل : يم٤مير ضمقزيػ ي٘مقل ؟ ذًمؽ

   إهائٞمؾ سمٜمل أٟمٗمًٝمؿ اقمتؼموا اًمذيـ اًمٞمٝمقد ُمـ يمٚمٝمؿ يقُمئذ اعمًٞمحٞمقن ويم٤من ،ؾمقري٤م ذم أٟمٓم٤ميمٞم٦م

                                                 
 .  222( ؾفشٞ ذحسٔذس : جٌّؼطمذجش جٌذ١ٕ٠س ٌذٜ جٌؾؼٛخ،  ِشؾغ عحذك، صـ 4)

ص١ٓ ٚفحسط1) ٌٚج ٕٙذ  ّحء ٌج ّحػ١ً قحِذ : قى ٛٔفٛؽ١ٛط  –ل ذٛرج  ( ئع  .   51صسجدؽص ل، ِشؾغ عحذك،  صـ  –و

ٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( 2) كشخ ج ٙحء ٌج ٔط ِٕز ج ١س ضؿٖح ئفش٠م١ح  ص١ٕ خحسؾ١س ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج  . 42 – 45قغٓ ئذشج
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 اًمٜمتقاُمٞمس ُمٕمت٤ممل وإيْمت٤مح واًمٜمٌقة احلٙمٛم٦م أويت اًمذي اهلل وؿمٕم٥م اعمخٚمّم٦م واًمٌ٘مٞم٦م اًمّمٛمٞمٛملم

  -(1) األريم٤من اًمقـمٞمدة اعمقؾمقي٦م ًمٚمدي٤مٟم٦م ُمٗمنيـ وإٟمام ضمديد ديـ أشم٤ٌمع أٟمٗمًٝمؿ يٕمتؼموا مل وم٢مهنؿ وًمذًمؽ

 اًمّمتلم إمم ضمت٤مء ُمتـ أول ويمت٤من ،وم٤مرس سمالد ُمـ م 130 قم٤مم ذم اًمّملم اعمًٞمحٞم٦م دظمٚم٧م

 وتؿ وتخاًم  ُمٕمًٌدا وسمٜمك ،ل شمِم٤مٟمٖم٤من ل ُمديٜم٦م ذم ل أوًمقيـ ل يدقمك اعمًٞمحٞم٦م اًمدي٤مٟم٦م إمم ًمٚمدقم٤مي٦م

٤ًٌم وقمنميـ واطمًدا  واؾمتتٛمر ،األظمرى اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمدن ذم رتتاٟمتِم أن اًمدي٤مٟم٦م هذه ًمٌث٧م ُم٤م صمؿ راه

  -(8) ٟمٗمًٝم٤م شمٚم٘م٤مء ُمـ اعمًٞمحٞم٦م اوٛمحٚم٧م طمتك ؾمٜم٦م 866 زه٤مء احل٤مل ذًمؽ

 آؾمتٞم٤م قمتؼم ًمٚمّمتلم أوري رطم٤مًمت٦م أؿمٝمر ( م1381 – 1801 ) سمقًمق ُم٤مريمق ًمقصقل ويم٤من

 ىمتقة ُم١مًمٗمتف ذم  ذًمؽ ووصػ سم٤مًمّملم ُأقمج٧ٌم واًمتل ،٦ماًمتٌِمػمي اًمٌٕمث٤مت ًم٘مدوم سمداي٦م اًمقؾمٓمك

 ُمتـ السمد ذ سم٠مهن٤م ورأت سم٤مًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م واصٓمدُم٧م ،اعمزدهرشملم ودم٤مرهت٤م ٤مقمتٝم٤موصٜم اًمّملم

 -(3) اعمًٞمحٞم٦م ـمريؼ ُمـ إزاطمتٝم٤م قمغم اًمٕمٛمؾ

 ومٞمتف فمٝمترت طمٞم٨ُم  اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ذم واًمؽمسمقي٦م اًمروطمٞم٦م سم٤مألومٙم٤مر ًمٚمّملم اشمّم٤مل أول ويم٤من

 اًمّمتلم إمم ضمت٤مء وم٘مد ،واًمؼموشمًت٤مٟم٧م اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ وظم٤مص٦م اًمّملم ذم سمقوقح اعمًٞمحٞم٦م اعمذاه٥م

 اًمتذيـ اًمٕمت٤مديلم اًمرضم٤مل ضم٤مٟم٥م إمم وُم٤مشمرويس ،زاومػم سومرٟمًٞم : أمثال اًمٞمًققمٞملم اًم٘م٤مدة سمٕمض

 يٕمٞمِمقن اًمذيـ اًمقصمٜمٞملم طمٞم٤مة حتقيؾ وهل واًمٖم٤مُمْم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م أومٙم٤مرهؿ وُمٕمٝمؿ اًمّملم إمم ضم٤مءوا

 ٟم٘متؾ ذم ايمٌتػمً  ٟمج٤مطًمت٤م اعمًٞمحٞم٦م اإلرؾم٤مًمٞم٤مت ٟمجح٧م وىمد ، ىمٞمٛم٦م وذات طم٤مومٚم٦م طمٞم٤مة إمم فمالم ذم

  -(1) اًمٖمرسمٞم٦م واحلْم٤مرة اًمٖمري اًمتٕمٚمٞمؿ

 حيت٤مًمٗمٝمؿ ومل ،سم٤معمًٞمحٞم٦م ًمٚمتٌِمػم وومرٟم٤ًم إيٓم٤مًمٞم٤م ُمـ ُمٌنمون شمقاومد م 1810 قم٤مم ذم وًمٙمـ

 - (0) اًمّملم ذم ًمٚمٛمًٞمحٞم٦م اًمث٤مين االٟمدصم٤مر سمٛمث٤مسم٦م ذًمؽ ويم٤من ،اًمتقومٞمؼ

                                                 
 . 247( عؼ١ذ ِشجد : جٌّذخً ئٌٝ دسجعس ضحس٠خ جألد٠حْ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .52عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ ( قغٓ ئذشج١ُ٘ 1)

( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ :  جٌطؿشذدس جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصدحد٠س ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 2)

67. 

 .   22ٛرؼ جٌص١ٕٟ،  ِشؾغ عحذك، صـ ( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ ج3ٌّٕ)

 .52( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ 4)
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 قمنم اًم٤ًمدس اًم٘مرن ظمالل رقتاًمِم إمم أوروسمٞم٦م ىمقة أول وصقل اًمتٌِمػمي٦م اًمٌٕمث٤مت وشمٚم٧م

 وشمتٌٕمٝمؿ اًمّمتلم أرض قمتغم دم٤مريت٦م وُمرايمتز ىمتالع إىم٤مُمت٦م سمحجت٦م م 1011 قمت٤مم اًمؼمشمٖمت٤مل ُمـ

 هدوملم: ألضمؾ رقتًمٚمِم ضم٤مءوا األورسمٞملم أن إمم اإلؿم٤مرة وٟمقد ،اهلقًمٜمديقن

 اعمتذاسمح هتذا وي١ميمتد ،األٟمدًمس ُمـ ـمرده سمٕمد األىمَم اًمنمق ُمـ اإلؾمالم اىمتالع : أوهلام 

 - ُمًٚماًم  يم٤من ُمـ يمؾ ُمع وضم٤موة وؾمقُمٓمرة اعماليق ذم واعمًٚمٛملم ؾمالماإل ود ارشمٙم٧ٌم اًمتل

٤ًٌم اًمدول هذه صمروات وهن٥م ؾمٚم٥م : وشماكقفام    - (1) اًمتج٤مرة همٓم٤مء حت٧م هن

 إمم  ل روضمػمي ل و ل ومٚمجٜم٤مين ل مه٤م اعمًٞمحٞملم ريـتاعمٌِم ُمـ اصمٜم٤من ىمدم  م 1038 قم٤مم وذم

 اؾمت٘مرا سمٕمدُم٤م يمٜمٞم٦ًم سمٜم٤مء ُمـ ومتٙمٜم٤ًم اهلداي٤م ضسمٕم طم٤مُمٚملم اًمٌقذيلم ره٤ٌمن زي ذم ُمتخٗمٞملم اًمّملم

 سمٙمتلم إمم اًمقصتقل ىمترر اًمتذي ل ُم٤ميتقريش ل هبام حلؼ أن ًم٨ٌم ُم٤م صمؿ لشمِمق – شمِم٤مول ُمديٜم٦م ذم

 - اًمٕمٚمٛمٞم٦م واآلالت اًم٤ًمقم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م ُمٕمف طم٤مُماًل  م 1043 قم٤مم ذم ووصٚمٝم٤م

 عمتدة قمت٤مش طمٞم٨ُم  سمٙملم ذم سم٤مإلىم٤مُم٦م إذن قمغم احلّمقل ُمـ م1166 قم٤مم ذم ريٌم متٙمـ وىمد

 ،واألؾمت٤ٌمن األعمت٤من ُمـ اجلزوي٧م اعمٌنميـ ُمـ أظمر قمدد أصمره اىمتٗمك أن ًم٨ٌم وُم٤م - ؾمٜمقات قمنم

 أٟمف ذًمؽ وشمؼميرهؿ ،اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م ُمٝم٤ممج٦م دون اعمًٞمحٞم٦م رتٟمِم قمغم اًمٕمٛمؾ هق أؾمٚمقهبؿ ويم٤من

 اًمتل الفاألؾم ؿمٕم٤مئر إمم اًمٜمٔمر يٛمٙمـ أٟمف ىم٤مل طمٞم٨ُم  اعمذهٌلم سملم شمٕم٤مرض سم٤مًميورة هٜم٤مك ًمٞمس

 يٛمٙمـ صمؿ وُمـ اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٕم٘مٞمدة هل٤م قمالىم٦م ال اعمراؾمؿ ُمـ ٟمقع سمٛمث٤مسم٦م اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م شمرشمٙمز

 - (8) واعمًٞمحٞم٦م اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م سملم اًمتقومٞمؼ

 اعمًتٞمحٞم٦م اإلرؾمت٤مًمٞم٤مت ومٞمٝمت٤م طم٘م٘مت٧م اًمتتل اًم٘مترون أيمثر ُمـ قمنم اًم٤ًمسمع اًم٘مرن يم٤من وىمد

 إمم وهتدايتٝمؿ ديتٜمٝمؿ قمتـ اًمٜم٤مس حتقيؾ ذم ضمًدا يـُم٤مهر اًمٞمًققمٞمقن ويم٤من ،اًمّملم     ذم ٟمج٤مطًم٤م

 ًمٚمٕم٘مٞمتدة ُمٕمٚمٛملم يمقهنؿ ضم٤مٟم٥م إمم اًمّمٞمٜمل ًمٚمٕمٚمؿ ـمالسًم٤م يٙمقٟمقا أن اًمٞمًققمٞمقن ورأى ،اعمًٞمحٞم٦م

  يم٤من طمٞم٨ُم  ،واآلداب واًمٗمٚمًٗم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمؿ ذم جمتٝمديـ اًمٞمًققمٞمقن يم٤من وىمد ،اعمًٞمحٞم٦م

                                                 
 .2( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .25َ،  صـ  1227، 3ٌؾشق جأللصٝ، ) جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ( ط( فٛصٞ دس٠ٚؼ : ج2)
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 ؾمتٜم٦م اًمٗم٤مشمٞمٙمت٤من سم٤مسم٤م ًم٘مرار يم٤من وًم٘مد - ًمّملمسم٤م أورسم٤م ًمتٕمريػ اًمٜم٤مس أؾمٌؼ ُمـ اًمٞمًققمٞمقن

 يمٌػم ومٕمؾ رد ،اًمٙمٜمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م واًمٓم٘مقس اعمراؾمؿ ذم االؿمؽماك ُمـ اعمًٞمحٞملم ُمٜمع اًمذي م 1261

 سم٤مإلوت٤موم٦م ،اًمِمتٕم٥م هداي٦م ذم اًمٙم٤مصمقًمٞمؽ ٟمِم٤مط سمٛمٜمع شمٕمٚمٞمامشمف وم٠مصدر ،اًمّمٞمٜمل اإلُمؼماـمقر قمٜمد

 اإلرؾمتت٤مًمٞم٤مت جمٝمتتقدات وتتٕم٤مفإ إمم أدى اًمتتذي األُمتتر ،اًمٞمًتتققمٞم٦م اجلٛمٕمٞمتت٤مت إًمٖمتت٤مء إمم

 -(1)اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م

 وأؿمتٝمره٤م اًمّمتلم ذم اعمًتٞمحل اًمتديـ رتًمٜمِم ريـتاعمٌِم ُمـ سمذًم٧م اًمتل اجلٝمقد يمؾ ورهمؿ

 قمت٤مم ًمٚمّمتلم وصؾ اًمذي ل ُمقريًقن روسمرت ل ُيدقمل وهق اًمؼموشمًت٤مٟم٧م اعمٌنميـ أطمد ضمٝمقد

 يم٤مٟمتقن ُمديٜم٦م ) عمديٜم٦ما هذه ذم  وفمؾ اًمنمىمٞم٦م اهلٜمد ذيم٦م ذم ُُمؽمضمؿ وفمٞمٗم٦م قمغم وطمّمؾ م 1362

 مل وًمٙمٜمتف ،اعمًتٞمحٞم٦م اًمٙمت٥م ُمـ قمدًدا اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م إمم ظمالهل٤م شمرضمؿ قم٤مًُم٤م وقمنميـ ؾمٌٕم٦م عمدة (

 - (8) اعمًٞمحٞم٦م اًمدي٤مٟم٦م  إمم اًمّمٞمٜمٞملم ُمـ قمنمة ُمـ أيمثر إدظم٤مل ُمـ يتٛمٙمـ

 ناألومٞمق طمرب أصمٜم٤مء اًمتٌِمػم أٟمِمٓم٦م طمٔمر ىمرار إًمٖم٤مء قمغم ُأضمؼمت ل شمِمٞمٜم٩م ل طمٙمقُم٦م وًمٙمـ

 م 1411  صمتقرة اٟمدالع وسمٕمد ،اًمّملم ذم األضم٤مٟم٥م اعمٌنميـ شمٖمٚمٖمؾ إمم أدى مم٤م  م 1316 قم٤مم ذم

 ىمٌْمت٦م ذم اعمًتٞمحٞم٦م اًمديٜمٞمت٦م اًمزقم٤مُمت٦م وفمٚمت٧م ،أشم٤ٌمقمٝمت٤م وزاد اًمّمتلم ذم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞمت٦م ازدهرت

 اًمقـمٜمٞم٦م اًمثالث اًمذاشمٞم٤مت قمرف ُم٤م اًمّمٞمٜمٞمقن اعمًٞمحٞم٦م ُمٕمتٜم٘مق ؿمـ  م 1406 قم٤مم وذم ،األضم٤مٟم٥م

 ـمريؼ قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م ؾم٤مرت ،اًمذايت  واًمتٌِمػم ،اًمذايت واًمتٛمقيؾ ،اًمذايت احلٙمؿ ٓم٦موسمقاؾم

  - اًمٜمٗمس قمغم ُمٕمتٛمدة اًمذاشمٞم٦م اإلدارة

 اًمِمتئقن جلٜم٦م شم٠مؾم٧ًم يمام ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م شم٠مؾم٧ًم م 1402 قم٤مم وذم

 م(1411,1421) قمت٤مُمل سمتلم ومٞمت٦ماًمث٘م٤م اًمثتقرة ومتؽمة وذم ،األؾم٤مىمٗم٦م وجمٛمع اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م

  -(3) م1424 قم٤مم ذم    طمٞم٤مهت٤م إًمٞمٝم٤م وقم٤مدت ،اًمقىم٧م سمٕمض اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم طمٞم٤مة شمقىمٗم٧م

                                                 
 .   22( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ،  ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .25( فٛصٞ دس٠ٚؼ : جٌؾشق جأللصٝ، ) جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ (، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 .52ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س3)
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 اًم٘مترن سمدايت٦م ذم اًمّملم إمم شمّمؾ سمدأت اًمتل اًمؼموشمًت٤مٟمتٞم٦م اإلرؾم٤مًمٞم٤مت أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 يم٤مومت٦م متثؾ اًمتل تاإلرؾم٤مًمٞم٤م ُمـ يمٌػم قمدد اشمٗمؼ وىمد ،اًمٜم٤مس هداي٦م هق هدومٝم٤م ويم٤من قمنم اًمت٤مؾمع

 ُمّمت٤مدر ًمتٜمٛمٞمت٦م ًمتٞمس هٜم٤م أٟمٜم٤م ل : أطمدهؿ ىم٤مًمف اًمذي اًمرأي هذا ُمع اًمّملم ذم اعمًٞمحٞم٦م اعمذاه٥م

 عمح٤مرسم٦م وًمٙمـ ،احلْم٤مري اًمت٘مدم عمجرد وال ،اًمتج٤مري اًمٜمِم٤مط قمجٚم٦م ًمدومع وال ،اًمٌالد ذم اًمثروة

  -(1) اعمًٞمح حم٦ٌم أضمؾ ُمـ اًمّملم وًمٖمزو اخلٓمٞمئ٦م ُمـ اًمٜم٤مس وخلالص اًمٔمالم ىمقى

 هٜمت٤مك ًمٞمس أٟمف إال وضمقده٤م شمدقمٞمؿ م 1436 قم٤مم ُمٜمذُ  حت٤مول اعمًٞمحٞم٦م األىمٚمٞم٤مت يم٤مٟم٧م وإذا

 شمقضمٝمت٤مت قمٙمتس قمغم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٤ًمطم٦م قمغم دور ًمٕم٥م ذم شمرهم٥م األىمٚمٞم٤مت هذه أن إمم ُيِمػم ُم٤م

 يمتام شمريمزه٤م وأُم٤ميمـ األىمٚمٞم٤مت هذه سمتٙمقيـ ظم٤مص٦م قمقاُمؾ قمدة إمم ذًمؽ ويرضمع ،اعمًٚمٛم٦م األىمٚمٞم٦م

 ُمدى يتْمح صمؿ وُمـ ،ل ؾمٞمٜمٙمٞم٤مٟم٩م ل ذم   اعمًٚمٛملم شمريمز همرار قمغم واطمد إىمٚمٞمؿ ذم ُمريمزة همػم أهن٤م

 اًمّمتٞمٜمل واعمقىمتع ،اًمّمٞمٜمل اًمت٤مريخ زاوي٦م ُمـ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ذم ًمإلىمٚمٞمؿ اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م األمهٞم٦م

 ُمتع اًمتٕم٤مُمتؾ ذم ُمِمٙمٚم٦م دمد ال اًمّملم طمٙمقُم٦م وم٢من وسم٤مًمت٤مزم ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمالىم٤مت وإدارة

 طمريّمت٦م اًمّمتلم أن يمتام ،اٟمٗمّمت٤مًمٞم٦م ٟمقاي٤م شمقضمد ال طمٞم٨ُم  اًمّملم ذم اعمقضمقدة اعمًٞمحٞم٦م ىمٚمٞم٤متاأل

  -(8) اعمًٞمحل اًمٖمرب ُمع اًمتٕم٤مون أواس عمد األىمٚمٞم٤مت هذه اؾمتخدام قمؾ طم٤مًمًٞم٤م

 قمدده٤م ويّمؾ ،ضمديدة يمٜم٤مئس شمٌٜمل أو سمٜم٤مء شُمٕمٞمد اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م فمٚم٧م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 ل ُمتـ ٟمًتخ٦م ُمٚمٞمتقن 13 ُمتـ أيمثر وٟمنم ـمٌع ،م 1441 قم٤مم وطمتك ،٤مؾمٜمقيً  يمٜمٞم٦ًم 166     إمم

 ُمت٤م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعمًتٞمحٞم٦م اجلٛمٕمٞمت٦م رتتٟمِمت وىمد - رضائ٥ٍم  قمدة ُمـ اإلقمٗم٤مء ُمع لاعم٘مدس اًمٙمت٤مب

 1433 قم٤مم ُمٜمذُ  وٟمنمه حتريره ذم سمدأت اًمذي ل اًمؽماشمٞمؾ يمت٤مب ل ُمـ ٟمًخ٦م ُماليلم 3 قمـ يٜمقف

 سمٜمٗمًتٝم٤م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞمت٦م وقمٞمٜم٧م اٟمتخ٧ٌم م(1440 ,1403) قم٤مُمل سملم ُم٤م اًمٗمؽمة وذم ،م

  وقمٞمٜمتٝمؿ ؿم٤مب ىمًٞمس 466 ُمـ أيمثر درسم٧م ،اًمٗم٤مئت٦م ؾمٜم٦م قمنمة اًمٌْمع أصمٜم٤مء وذم - أؾم٘مًٗم٤م 181

                                                 
 .    32 – 22( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ،  ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

  56ـ ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكدشخ جٌردحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، صد2)

. 
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 ون شمِمقٟمغ يمٜمٞم٦ًم إمم ؿمخص 3666 ُمـ أيمثر يؽمدد ،اآلطم٤مد أي٤مم وذم - ُمٕمٞمٜم٦م ُمراؾمٞمؿ سمٕمد

 أرسمتع شم٘م٤مم ،سمٌٙملم اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞم٦م ٟم٤مٟمت٤مٟمغ ٦ميمٜمٞمً وذم - األطمد يقم ىمداس ًمت٠مدي٦م ،سمٌٙملم اعمًٞمحٞم٦م ُمـ

 اإلٟمجٚمٞمزيت٦م سم٤مًمٚمٖمت٦م ىمتداس وُمٜمٝم٤م ،ؿمخص 8666 ُمـ أيمثر حييه٤م ،أطمد يقم يمؾ ذم  ىمداؾم٤مت

 -(1) سمٙملم ذم اعم٘مٞمٛملم ًمألضم٤مٟم٥م ظمّمٞمًّم٤م

 مجٕمٞمت٦م شم٠مؾمًت٧م وىمتد ،اًمث٘م٤مومت٦م قمتغم قمتدواهن٤م اًمؼموشمًتت٤مٟمتٞم٦م وؾمٕم٧م م 1466 قم٤مم وسمٕمد

 قمـ ومْماًل  ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمقن طمقازم اًمؼموشمًت٤مٟم٧م قمدد ويٌٚمغ ،م 1436 قم٤مم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م ٧ماًمؼموشمًت٤مٟم

 اًمتجٛمتع وٟم٘متط اًمٙمٜمت٤مئس ُمتـ 1166 اًمّمتلم ذم يقضمتد ،اًمراهـ اًمقىم٧م وذم ،يمٜمٞم٦ًم أًمػ 18

 ٟمًتٛم٦م ُمٚمٞمتقن 11 اًمّملم ذم اعمًٞمحٞم٦م ُمٕمتٜم٘مل قمدد دم٤موز وًم٘مد ،اًمٌٜم٤مء ضمديدة 026 ُمٜمٝم٤م اًمديٜمٞم٦م

 ،ل ُم٘مدس يمت٤مب ل وُمدرؾم٦م ل الهقت ل اُمٕمٝمدً  13 إٟمِم٤مء وشمؿ ،اًمريػ ذم % 26 ُمـ أيمثر ُمٜمٝمؿ

  -(8)اًمِمٌٙمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م حمٓم٦م وإٟمِم٤مء ،اعم٘مدس اًمٙمت٤مب ُمـ ٟمًخ٦م ُمٚمٞمقن 36 وٟمنم

   : اليوودية : خامًصا

 أىمدم ُمـ أهن٤م ذًمؽ ،األدي٤من شم٤مريخ ذم اهل٤مُم٦م اعمٙم٤مٟم٦م ذات اًمًاموي٦م اًمدي٤مٟم٤مت إطمدى اًمٞمٝمقدي٦م

 ووٕمٞم٦م دي٤مٟم٤مت ُمع قم٘مدي٦م رواسمط هل٤م وألن ،اًمٞمقم طمتك وضمقد هل٤م ُم٤مزال اًمتل ٦ماًمتقطمٞمدي اًمدي٤مٟم٤مت

 وشمٍموم٤مت ؾمٞم٤مؾم٤مت هلؿ يم٤مٟم٧م اًمدي٤مٟم٦م هذه والشم٤ٌمع ،اإلجي٤مب أو سم٤مًمًٚم٥م ؾمقاء ؾماموي٦م وأظمرى

  -(3) ًمٚمٕم٤ممل اًمٕم٤مم خاًمت٤مري جمرى ذم يمٌػمة درضم٦م إمم أصمرت وأومٙم٤مر

 شمريمتت٤م اًمٚمتتلم واإلؾمتالم ٞمحٞم٦ماعمًت سمخالف سم٤مًمّملم اًمديٜمٞم٦م احلٞم٤مة ذم أصمر صمٛم٦م اًمٞمٝمقدي٦م شمؽمك مل

 اًمٞمٝمتقد ىمتدوم ُمتع اًمّمتلم إمم اًمٞمٝمقديت٦م دظمٚم٧م وىمد ،ًمٚمّمٞمٜمٞملم اًمديٜمٞم٦م احلٞم٤مة ذم وآصم٤مرمه٤م سمّمامهتام

 اًمٌحت٨م واألظمػم األول مهٝمؿ يم٤من وم٘مد ،ديٜمٝمؿ ًمٜمنم سم٤مًمدقم٤مي٦م يْمٓمٚمٕمقا ومل ،اًمّملم إمم وٟمزوطمٝمؿ

 ذم اًمّمتٞمٜمٞمقن يٜمخرط ومل ،اًمٕم٤ممل ذم  اًمًٌؾ هبؿ شم٘مٓمٕم٧م أن سمٕمد اًمّمٞمٜمٞم٦م األرايض داظمؾ ُم٠موى قمـ

  اًم٘مرن ذم اًمّملم ؿمٝمدت وىمد ،واٟمدصمرت ـمقياًل  اًمٌ٘م٤مء هل٤م يٙمت٥م مل وًمذا ،اًمٞمٝمقدي٦م اًمديٜمٞم٦م األٟمِمٓم٦م

                                                 
 .    112 – 122، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 1)

صـد                قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١دح ِٕدز جٔطٙدحء جٌكدشخ جٌردحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، ( 2)

 .53 - 52صـ 

 . 222سجعس ضحس٠خ جألد٠حْ، ِشؾغ عحذك، صـ ( عؼ١ذ ِشجد : جٌّذخً ئٌٝ د3)
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 أول ل يمت٤ميٗمٞمٜم٩م ل ُمديٜمت٦م ويم٤مٟمت٧م ،اًمّمتلم إمم اًمٞمٝمقد ُمـ يمٌػمة أقمداد شمدوُمؼ اعمٞمالدي اًم٤ًمسمع

 جمتٛمتع يقضمتد يٕمتد مل قمنم اًمث٤مُمـ اًم٘مرن سمداي٦م وذم ،هب٤م واؾمت٘مروا اًمٞمٝمقد وـم٠مه٤م اًمتل اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمدن

 ،اإلؾمتالُمل اًمتديـ إمم اٟمت٘مٚمتقا اًمٞمٝمتقد ُمـ اًمٕمٔمٛمك اًمٖم٤مًمٌٞم٦م أن ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم ،سمٙملم ذم هيقدي

  -(1) اًمّملم ذم اًمٞمٝمقد أىمدام شمؽمؾمخ ومل أىمراهنؿ ُمع ًمٚمٕمٞمش يم٤ميٗمٜم٩م إمم اآلظمرون اًمٞمٝمقد وه٤مضمر

 اًمدراؾمت٤مت ُمريمتز ُمٜمٝم٤م ،اًمٞمٝمقدي٦م ًمدراؾم٤متا ُمرايمز ُمـ قمدد هب٤م اًمّملم أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 ؿمتلم، ؿمتق اًمؼموومٞمًتقر ويرأؾمف ،م 1448 قم٤مم ُم٤ميق ذم ُأٟمِم  اًمذي ،ٟم٤مٟمجٞمٜمغ سمج٤مُمٕم٦م اًمٞمٝمقدي٦م

 وي٘متقم - ؾمتٜمقًي٤م دارس ُمت٤مئتل ٟمحق ومٞمٝم٤م يدرس ،اًمٞمٝمقد شم٤مريخ طمقل دورات يٜمٔمؿ اعمريمز وهذا

 اًمذي عمريمزه اًمتؼمقم٤مت جلٛمع ئٞمؾوإها اعمتحدة اًمقالي٤مت إمم ؾمٜمقي٦م سمجقًم٦م ؿملم ؿمق اًمؼموومٞمًقر

 اًمٞمٝمتقد أؾمت٤مـمػم ،( سم٤مًمّمتٞمٜمٞم٦م ) اًمٞمٝمقديت٦م اعمقؾمتققم٦م أمهٝمت٤م ًمٕمتؾ ،اإلصدارات ُمـ قمدًدا أصدر

 وُمٕمت٤مداة واًمّمتٞمٜمٞم٦م( )سم٤مإلٟمجٚمٞمزيت٦م ؿمت٤مٟمٖمٝم٤مي ذم اًمٞمٝمتقد ،( سم٤مإلٟمجٚمٞمزيت٦م ) يم٤ميٗمٜمغ ذم اًمّمٞمٜمٞملم

  - ٟمٗمًف ؿملم ًمِمق سم٤مًمّمٞمٜمٞم٦م( ) وعم٤مذا يمٞمػ -- اًم٤ًمُمٞم٦م

 ًمٚمٕمٚمتقم هٞمٚمقٟمٖمجٞمت٤مٟمغ أيم٤مديٛمٞمت٦م ذم اًمٞمٝمتقد ًمدراؾم٤مت ه٤مرسملم ُمريمز هق اآلظمر ٤مماهل اعمريمز

 اًمذيـ ُمـ اًمٞمٝمقد ُمـ يمثػًما ،م 8666 قم٤مم إسمريؾ ذم اومتت٤مطمف ُمٜمذُ  ،اعمريمز اؾمت٘مٌؾ وىمد ،االضمتامقمٞم٦م

 هيتقد طمٞمت٤مة طمتقل أًمٌقًُمت٤م ،اعمريمتز هذا ُمدير ٟم٤مئ٥م ،ل ؿمٞم٤مو ؿمق زم ل وأصدر ،ه٤مرسملم ذم قم٤مؿمقا

 - ل ه٤مرسملم ذم  اًمٞمٝمقد ل سمٕمٜمقان اعم٤ميض اًم٘مرن ظمالل ه٤مرسملم

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعمدن ذم اًمٞمٝمقد وُم٘م٤مهل وُمٓم٤مقمؿ وأٟمدي٦م اًمٞمٝمقدي٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م إمم إو٤موم٦م هذا

 ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٕم٤مصتٛم٦م ذم  ًمٚمٞمٝمقد ديٜمٞم٦م ظمدُم٤مت ُي٘مدم اًمذي ،سمٙملم ذم  mitzvah سم٤مر وُمٜمٝم٤م اًمٙمٌػمة

kehillah Beijing  وذم ،ًمٚمٞمٝمقد مجٕم٦م يمؾ ُم٤ًمء وصٚمقات قمِم٤مء ي٘مٞمؿ ٟم٤مدٍ  وهق ،سمٙملم ضم٤مًمٞم٦م أي 

  -(8) سمٛمراطمؾ سمٙملم ُمـ أيمثر اًمٞمٝمقدي اًمٜمِم٤مط ؿم٤مٟمٖمٝم٤مي

                                                 
 51( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، صدـ  1)

. 

ٌصد١ٓ ( قغ١ٓ ئعّحػ١ً : عفُش جٌص١ٓ ل سقٍس فٟ فىش ٚق١حز ِٚؿطّغ جٌص١١ٕ١ٓ ل، دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١دس، ذىد١ٓ، ج2)

 .254َ،  صـ 2225،  
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   : اإلشالم : شادًشا

 : ؿمرق شمالشمة فمن ايمصكم اإلؽمالم دطمل

 شم٘متع أهنت٤م وُمتع ،اًمٖمترب ذم شم٘متع اًمتتل اًمنمىمٞم٦م شمريمًت٤من خيص ُم٤م وهق : ايمػتح ؿمريق ,1

  - ومٞمٝم٤م أىمٚمٞم٦م ؾمٙم٤مهن٤م ويٕمٞمش ،ًمٚمّملم ختْمع اًمٞمقم أهن٤م إال اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل وٛمـ

 ًمؽميمًتت٤من اعمجت٤مورة اجلٝمت٤مت وسمخ٤مصت٦م اًمداظمٚمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم واالٟمت٘م٤مل اًمدقمقة ـمريؼ ,8

 اًمداظمٚمٞمت٦م اعمٜمت٤مـمؼ ذم  اإلؾمتالم الٟمتِم٤مر اًمٕمٝمقد أيمثر اعمٖمقزم اًمٕمٝمد يم٤من ورسمام ،اًمنمىمٞم٦م

  - اًمّملم ُمـ

 -(1)  ٤مطمٚمٞم٦ماًمً اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمٌحري٦م واًمتج٤مرة اًمدقمقة ـمريؼ ,3

 - اًمراؿمتديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد ذم ظم٤مص٦م األومم اإلؾمالم أي٤مم ُمٜمذُ  اًمّملم إمم اإلؾمالم دظمؾ وىمد

 قمتثامن ؾمتٞمدٟم٤م قمٝمد ذم م 101 قم٤مم أوومد اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م إمم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدوًم٦م ُمـ واومد أول وأن

 ًمٗمترسوا اًمٕمترب ُمتـ اعمًٚمٛمقن واًمتج٤مر اإلؾمالُمٞم٦م اًمقومقد ذه٧ٌم صمؿ - قمٜمف اهلل رى قمٗم٤من سمـ

  -(8) أيًْم٤م اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد ذم اًمّملم إمم ُمتٕم٤مىمٌلم

 ُمًتٚمؿ سمتـ ىمتٞم٦ٌم اعمًٚمؿ اًم٘م٤مئد سم٘مٞم٤مدة اًمّملم طمدود إمم اإلؾمالم ضمٞمقش وصٚم٧م م 261 قم٤مم وذم

 يٓمت٠م سم٠من سم٘مًٛمف أسمرأ وًم٘مد ،اًمّملم شمراب سم٘مدُمف وًمٞمٓم٠م ،سم٤مجلزي٦م ًمف وسمٕم٨م  إُمؼماـمقره٤م ًمف وظمْمع اًم٤ٌمهكم

   -(3) ُمٜمٔماًم  ومتًح٤م يم٤مٟم٧م سمؾ همزوات جمرد ىمتٞم٦ٌم ومتقطم٤مت شمٙمـ ومٚمؿ صمؿ وُمـ ،اًمّملم أرض

 يمت٤من سمتؾ ،ودقمت٤مة دمت٤مًرا إًمٞمٝم٤م ادمٝمقا وىمد ،اًمٌحر ـمريؼ قمـ اًمّملم إمم اعمًٚمٛمقن وصؾ يمام

 إمم يتدقمقهؿ يمتل سم٤مًمٜمت٤مس واالشمّمت٤مل ًمٚمًتٗمر وؾمٞمٚم٦م إال اًمتج٤مرة يم٤مٟم٧م وُم٤م ،اًمدقم٤مة هؿ اًمتج٤مر

 ،اًمتداظمؾ إمم شمقهمٚمتقا وُمٜمٝمت٤م ،ومٞمتف اؾمتت٘مروا ُمٙمت٤من أول  ل يمت٤مٟمتقن ل ُمديٜمت٦م ويم٤مٟم٧م ،اهلل قم٤ٌمدة

 - لتشمًت يت٤مٟم٩م هنر وٗم٤مف قمغم  لشمِمق ه٤مٟم٩مل و لشمِمق ي٤مٟم٩مل و لشمِمق شمِمقانل ُمدن إمم ومقصٚمقا

  ويم٤مٟم٧م ،واًمٕم٤ٌمؾمٞملم واألُمقيلم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء قمٝمد ذم اًمّملم إمم إؾمالُمٞم٦م سمٕمث٤مت ووصٚم٧م

                                                 
 .  75 - 77َ، صـ صـ  1224 –٘ـ 1415، جٌش٠ح ، 1ئعّحػ١ً أقّذ ٠حغٟ : ضحس٠خ ؽشق آع١ح جٌكذ٠ع، ِىطرس جٌؼر١ىحْ، ط( 1)

 . 11( سأفص جٌؾ١خ ٚآخشْٚ : آع١ح فٟ جٌطحس٠خ جٌكذ٠ع ٚجٌّؼحصش، ِشؾغ عحذك، صـ  2)

، دجس جٌٕٙضدس، جٌمدح٘شز،  ِكّذ ػرذ جٌمحدس أقّذ، جٌؿّٙٛس٠حش جإلعو١ِس( 3) ف١طٟ ذد١ٓ جٌكح دش ٚجٌّح ٟد َ    1222فٟ جالضكحد جٌغٛد

 .  21 – 22،  صـ صـ 
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 وأصٌحقا ،واعمدارس اعم٤ًمضمد ومٌٜمقا ،هبؿ اخل٤مص٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م طمٞم٤مهتؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم

 اخلؿسوة اًمٕمٜم٤مس يم٠مطمد اإلؾمالُمل سم٤مًمٕمٜمٍم اقمؽموم٧م اًمّملم إن طمتك اًمًٙم٤من ُمـ ٟم٦ًٌم يِمٙمٚمقن

  رتاًمٕمٜمّمتت ،اعمٖمتتقزم اًمٕمٜمٍمتت ،اعمٜمِمتتقري اًمٕمٜمٍمتت ،اًمّمتتٞمٜمل اًمٕمٜمٍمتت : وهووي يمؾدويمووة اظمؽوكووة

 ،األمحتر : هتل أًمتقان مخًت٦م ُمتـ ُم١مًمًٗم٤م اًمّمٞمٜمل اًمٕمٚمؿ يم٤من صمؿ وُمـ اًمت٧ٌم- رتقمٜمّم ،اإلؾمالُمل

 -(1) اعمًٚمٛملم إمم األسمٞمض اًمٚمقن وُيِمػم ،واألؾمقد ،واألسمٞمض ،واألصٗمر ،واألزرق

 وُمٜمذُ  ،سمًرا إًمٞمٝم٤م وصقًمف ُمـ أؾمٌؼ يم٤من سمحًرا اًمّملم إمم اإلؾمالم وصقل أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 قمٍمت ذم وذًمؽ ،واهلٌقط اًمّمٕمقد ُمـ عمقضم٤مت شمٕمرض م 101 قم٤مم اًمّملم إمم اإلؾمالم وصقل

 ؾمٜمقات سم٧ًم اًمٜمٌقة فمٝمقر سمٕمد ) م112 قم٤مم اًمّملم ذم احلٙمؿ ُم٘م٤مًمٞمد شمقًم٧م اًمتل ل ٟم٩مشم٤م ل أهة

 ذم وازدهتر ،اإلؾمالم ىمقى صمؿ ،م 1812 قم٤مم اٟم٘مرو٧م اًمتل ل ؾمقٟم٩م ل أهة ذم يٜمتنم وأظمذ ،(

 م 1312 – 1822 ) ُمـ اًمٗمؽمة ذم وذًمؽ ،اعمٖمقل طمٙمؿ قمٍم ُيًٛمك ُم٤م أو ل يقان ل أهة قمٍم

  -(8) ( م 1118 – 1313 ) ل ُمٜم٩م ل وقمٍم (

 إال ،اًمّملم ذم اعمًٚمٛملم وهمػم اعمًٚمٛملم سملم اًمٕمالىم٦م وطمًـ اإلؾمالم اٟمتِم٤مر اؾمتٛمرار ورهمؿ

 – 1111 ) ىمترون صمالصمت٦م ظمالل اًمّملم ذم احلٙمؿ قمغم ل اعم٤مٟمِمقري٦م ل األهة ؾمٞمٓمرت قمٜمدُم٤م أٟمف

 ،أُماليمٝمتؿ ومّمت٤مدرت اًمٕمتذاب ؾمتقء وؾمت٤مُمتٝمؿ اعمًتٚمٛملم األهة هذه اوٓمٝمدت ( م 1411

 اعمًتٚمٛملم ىمٌؾ ُمـ ُمٙم٤من يمؾ ذم شمٜمدًمع اًمثقرات ضمٕمؾ مم٤م ،طمرُم٤مهتؿ واٟمتٝمٙم٧م ،أُمقاهلؿ ذتوأظم

 ذم يٕمٛمٚمتقن واًمتقصمٜمٞملم اعمًتٚمٛملم ُمـ قمامل سم٥ًٌم ل يقٟم٤من ل سمالد ذم م 1301 قم٤مم سمدأت واًمتل

 سمٚمتغ طمتتك هلتؿ واًمٔمٝمتقر احلتقادث وشمٙمررت ًمٚمٛمًٚمٛملم ٦ماًمٖمٚمٌ قمـ اًم٘مت٤مل وم٠مؾمٗمر اعمٕم٤مدن أطمد

 اًمٗمري٘م٤من وصٛمد اًمقىم٤مئع وشمٙمررت ىم٤مـم٦ٌم اًمقصمٜمٞملم إًمٞمٝمؿ وم٤مؾمتٜمٗمروا ُمٌٚمٖمف لماًمّم والة ُمـ احلٜمؼ

 اًمِرؿمقة طم٤ٌمل اعمًٚمٛملم زقمامء وضم٤مذسم٧م واًمدؾم٤مئس احلٞمٚم٦م إمم احلٙمقُم٦م ومٚمج٠مت ًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ

   -(3) اٟمت٘م٤مم ذ اًمّمٞمٜمٞمقن ُمٜمٝمؿ يٜمت٘مؿ صمؿ وُمـ احت٤مدهؿ ومّمٛم٧م طمتك اخلٓمػمة واألقمامل سم٤مألُمقال

                                                 
 . 72( ئعّحػ١ً أقّذ ٠حغٟ : ضحس٠خ ؽشق آع١ح جٌكذ٠ع، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

 .53حذك، صـ  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ ع2)

 .13( سأفص جٌؾ١خ ٚآخشْٚ : آع١ح فٟ جٌطحس٠خ جٌكذ٠ع ٚجٌّؼحصش، ِشؾغ عحذك،  صـ  1)
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 اًمٙمٌتػم اًمديـ أصح٤مب اعمًٚمٛملم قمغم ُأـمٚمؼ ،م 1418 قم٤مم اًمّملم ذم اجلٛمٝمقري٦م قمٝمد وذم

 ( هتقى ) ديتـ قمٚمٞمتف يٓمٚمؼ اإلؾمالم يم٤من م1414 صمقرة ىم٤مُم٧م أن وُم٤م ،اًمّملم ذم قمددهؿ ًمٙمثرة

 اؾمتتٕم٤مد ،م1401 قمت٤مم ذم ًمٙمتـ ،اًمّمتلم ذم اًمًتٚمٓم٦م قمتغم اعمٖمقل ىم٤ٌمئؾ اؾمتقًم٧م أن ُمٜمذُ  وذًمؽ

 اًمتدي٤مٟم٤مت شمت٠مصمػمات اطمتجٌت٧م ؾمٜم٦م أًمػ ُمـ أيمثر ُمدار وقمغم ،اًمّملم ذم األصكم اؾمٛمف اإلؾمالم

 شمًقده٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمّملم ذم األٟمٔم٤مر قمـ واًمٞمٝمقدي٦م واعم٤مٟمقي٦م اًمزرادؿمتٞم٦م ُمثؾ اًمّملم ذم اعمتٕمددة

  - (1) هب٤م طمٜمٞمٗم٦م أيديقًمقضمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م اًمٙمقٟمٗمقؿمٞم٦م

 ال هلتذاو ،سم٤مًمتدٟمٞم٤م إال شمتديـ وال وحت٤مرسمف سمؾ سم٤مًمديـ شمٕمؽمف ال اًمِمٞمققمٞم٦م أن ومٞمف الؿمؽ ومم٤م

 ذم هبت٤م وشمٗمرق ،دوًمتٝم٤م ذم  شم٘مٌٚمف وال اًمِمٞمققمٞم٦م سمٖمػم ومتْمٞمؼ همػمه٤م ذم اًمٜم٤مس سملم ًمٚمتٗمرىم٦م جم٤ماًل  دمد

  -(8)قم٘مٞمدة يتخذه٤م ال ُمـ ومٞمٝم٤م وشمٕم٤مىم٥م يٜمتحٚمٝم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم ومتثٞم٥م اًمٜم٤مس سملم اًمدٟمٞم٤م

 األمحر احلرس ىم٤مم قمٜمدُم٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ظمالل االوٓمٝم٤مد ُمـ اًمٙمثػم اعمًٚمٛمقن قم٤مٟمك وًم٘مد 

 إؾمتالُمٞم٦م ويمتت٥م ُمّم٤مطمػ ُمـ وضمدوه ُم٤م يمؾ قمغم سم٤مالؾمتٞمالء وىم٤مُمقا ،اعمًٚمٛملم سمٞمقت سم٤مىمتح٤مم

 يمت٤مشمٞمت٥م سم٢مهمالق ىم٤مُمقا وأيًْم٤م ،سمٕمْمٝم٤م وهدُمقا اعم٤ًمضمد مجٞمع سم٢مهمالق ىم٤مُمقا يمام ،سمحرىمٝم٤م وىم٤مُمقا

 - اًمٙمريؿ اًم٘مرآن طمٗمظ

 قمتغم وىمٞمتقد شمٕمٚمتٞمامت ومترض اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمًٚمٓم٤مت ىم٤مُم٧م سمؾ احلد هذا قمٜمد األُمر ي٘مػ ومل 

 ضمٞمتؾ ًمتقًمٞمتد ،واًمِمتٞمققمٞملم اعمًتٚمٛملم سملم اعمختٚمط اًمزواج وشمِمجٞمع إسم٤مطم٦م ُمٜمٝم٤م اعمًٚمٛم٦م األىمٚمٞم٦م

 ـمٕم٤مُمٝمؿ ذم اخلٜمزير حلؿ اعمًٚمٛمقن يًتخدم وأن ،اًمٕمري٘م٦م اإلؾمالُمٞم٦م وشم٘م٤مًمٞمده قم٤مداشمف يٜمًك ضمديد

    -(3) اًمًٙم٤من سم٘مٞم٦م ُمع شم٘م٤مرهبؿ سمحج٦م

                                                 
 .   34 – 33(  ئذشج١ُ٘ جألخشط : جٌص١ٓ جٌخٍف١س جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌٕفؼ١س جٌرشجؾّحض١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ2)

 .14صـ    ( سأفص جٌؾ١خ ٚآخشْٚ : آع١ح فٟ جٌطحس٠خ جٌكذ٠ع ٚجٌّؼحصش، ِشؾغ عحذك،3)

( ِكّذ غش٠د ِكّذ ػرذ جٌشقّٓ : ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح فدٟ جٌفطدشز ِدٓ ) 4)

 . 333َ (  ل، ِشؾغ عحذك، صـ   1272 – 1211
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٤ًٌم ٌٕمٞمٜمٞم٤متاًمً أواظمر طمتك هذه اًمٙم٧ٌم طم٤مًم٦م فمٚم٧م وىمد  قمغم شمٜمٗمتح اًمّملم سمدأت طمتك شم٘مري

 وؿمتٝمدت ،ؿمتٕم٤مئرهؿ مم٤مرؾمت٦م ذم اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمت٦م ُمـ يمٌػمة سمدرضم٦م يِمٕمرون اعمًٚمٛمقن وسمدأ ،اخل٤مرج

 اإلؾمتالُمل األدب مجٕمٞم٦م ُمٜمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمدقمقة جم٤مل ذم ُمٚمٛمقؾم٦م صحقة اإلؾمالُمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٤مت

 ًمتققمٞمت٦م إؾمتالُمٞم٦م جمتالت قمتدة أصدرت وىمد ،اإلؾمالُمٞم٦م  واجلٛمٕمٞم٦م ،اإلؾمالُمل اًمت٘مدم ومجٕمٞم٦م

 اًمّملم ذم اعم٤ًمضمد شم٤مريخ قمـ أُم٤م ،اإلؾمالُمٞم٦م واًمٕمٚمقم ،اإلؾمالم ٟمقر جمٚم٦م ُمثؾ اًمّمٞمٜمٞملم اعمًٚمٛملم

 ل ذم آظمتر ُمًجد سمٜمك صمؿ ،ل ضم٤مٟم٩م ل ذم ُمًجد أول شم٠مؾمٞمس شمؿ طمٞم٨ُم  م218 قم٤مم إمم يرضمع وم٢مٟمف

 اعمًت٤مضمد قمدد وي٘مدر  -(1) ةيمثػم ُم٤ًمضمد سمٜمٞم٧م يقان أهة قمٝمد وذم ،سمٙملم ذم  صم٤مًم٨م صمؿ ،ل يم٤مٟمتقن

  - (8) إُم٤مم أًمػ وأرسمٕمقن ُمًجد أًمػ 36 ُمـ أيمثر اًمٞمقم اًمّملم ذم

 ويتٌٕمٝمت٤م رئٞمًتٞم٦م سمٛمٙم٤مٟمت٦م اًمًتٜم٦م أهتؾ ويتحغم ،واًمِمٞمٕم٦م اًمًٜم٦م أهؾ إمم اعمًٚمٛمقن ويٜم٘مًؿ

 ،واًم٘مت٤مزاق ،واًم٘مرهمٞمتز ،واًمتتت٤مر ،واًمقيٖمقر ،هقي : وهل رتاًمٕمِم اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت أسمٜم٤مء ُمٕمٔمؿ

 ُمتـ ىمقُمٞمت٦م أيمتؼم هتقي ىمقُمٞم٦م وشُمٕمتؼم ،وسم٤موان ،وؾم٤مالر ،ودوٟمٖمِمٞم٤مٟمغ ،واًمٓم٤مضمٞمؽ ،واألوزسمؽ

 وُم٘م٤مـمٕم٤مت ُمٜم٤مـمؼ أٟمح٤مء مجٞمع ذم اًم٘مقُمٞم٦م هذه أسمٜم٤مء ويٜمتنم ،اًمّملم ذم رتاًمٕمِم اعمًٚمٛم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت

٤ًٌم اًمّملم  وم٘متد ،ل ؾمتٞمٜمٙمٞم٤مٟم٩م ل ُم٘م٤مـمٕمت٦م ذم سم٤مًمّملم اعمًٚمٛملم ٟمّمػ ُمـ أيمثر شمريمز وسم٥ًٌم ،شم٘مري

 اًمٜمٔمت٤مم وتٛمٝم٤م إؾمتالُمٞم٦م دوًمت٦م األصؾ ذم -ومٝمل(3) االٟمٗمّم٤مل عمح٤موالت ُم٘مًرا ٘م٦ماعمٜمٓم هذه يم٤مٟم٧م

 وم٘متط شمريمًتت٤من ذم ًمتٞمس اعمًتٚمٛملم ضمذور قمغم ي٘ميض أن ويم٤مد ،م1406 ؾمٜم٦م اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل

 -(1)سم٠ممجٕمٝم٤م اًمّملم ذم وإٟمام

                                                 
 .54، صـ  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك1)

 .  35(  ئذشج١ُ٘ جألخشط : جٌص١ٓ جٌخٍف١س جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌٕفؼ١س جٌرشجؾّحض١س، ِشؾغ عحذك، صـ  2)

 .54( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 . 142محْ، ِشؾغ عحذك،  صـ  ( ِكّذ قشخ : جٌّغٍّْٛ فٟ آع١ح جٌٛعطٝ ٚجٌر4ٍ)
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 اًمٓمت٤مسمع همٚمٌت٦م ُمتدى اًمٗمتقر قمتغم يًتِمتٕمر اإلىمٚمتٞمؿ هتذا إمم يتذه٥م ُمتـ يمؾ وم٢من وًمذًمؽ

 ذم اًمٌٕمض ُيِمػم مم٤م ،اًمٞمقُمل وشمٕم٤مُمٚمف ،وطمديثف ُمٕمٞمِمتف وٟمٛمط وؾمٚمقيمف ؿمٕمٌف طمٞم٤مة قمغم اإلؾمالُمل

 ُمتـ % 46 ُيتديـ ال سمٚمد ذم ويم٠مٟمف يٌدو وال ،مت٤مًُم٤م إؾمالُمًٞم٤م سمٚمًدا أو قمرسمًٞم٤م سمٚمًدا يزور ويم٠مٟمف ،يمت٤مسم٤مشمف

 شمًتد ُمًتجد أًمتػ 83 ُمتـ أيمثتر هبت٤م وُيقضمتد - (1) اًمّملم سمدوًم٦م اعُمًٛمك وهق ديـ سم٠مي ؾمٙم٤مٟمف

 ُمت٤م اًمّمتلم ذم اعمًٚمٛملم اًمًٙم٤من قمدد وُي٘مدر  -(8) اًمديٜمٞم٦م اًمِمٕم٤مئر ألداء اعمًٚمٛملم ٤مهػممج طم٤مضم٤مت

  - (3) ُمًٚمؿ ُمٚمٞمقن ُم٤مئ٦م قمـ يزيد

 وم٘متد ،وشمريمٞمت٦م ووم٤مرؾمتٞم٦م قمرسمٞمت٦م إؾمالُمٞم٦م ضم٤مًمٞم٦م وضمقد إمم سم٤مًمّملم اإلؾمالم اٟمتِم٤مر ويرضمع

 أفمٝمتره اًمذي ت٤ًمُمحاًم ضم٤مٟم٥م إمم وذًمؽ ،إؾمالُمٞم٦م اًمٖمػم األظمرى اجل٤مًمٞم٤مت ُمـ قمدًدا أيمثر يم٤مٟم٧م

 شم٠مصمر وم٘مد ،اًمّمٞمٜمل اجلٞمش ذم  اعمًٚمٛملم و٤ٌمط ُمـ يمٌػم قمدد ووضمقد اعمًٚمٛملم دم٤مه اًمّملم أسم٤مـمرة

  -(1) اًمِمديد وشمقاوٕمٝمؿ اًمٕم٤مًمٞم٦م ألظمالىمٝمؿ ٟمٔمًرا اًمّمٞمٜمٞملم اجلٜمقد هبؿ

 :(5) مـفا ايمصكم دم اإلؽمالم اكتشار فمعم ؽمافمدت متعددة فموامل وهـاك 

 اًمّملم وأهؾ ٛملمواعمًٚم اًمٕمرب سملم اًمتج٤مرة - 

 اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت - 

 اعمًٚمٛملم شمٜم٤مؾمؾ - 

 سمآداهبؿ وشم٠مصمرهؿ سم٤معمًٚمٛملم اًمقصمٜمٞملم اظمتالط - 

 اإلؾمالم قمغم وشمرسمٞمتٝمؿ اًمّمٞمٜمٞملم أوالد اعمًٚمٛملم ذاء - 

 ًمإلؾمالم زوضم٤مهتؿ صدور ينمح اهلل ًمٕمؾ سم٤مًمّمٞمٜمٞم٤مت اعمًٚمٛملم زواج - 

                                                 
 .  177َ،   صـ  1251، ١ٌٛ٠ٛ 43(  فّٟٙ ٠ٛ٘ذٞ : جإلعوَ فٟ جٌص١ٓ، جٌى٠ٛص، ػحٌُ جٌّؼشفس، ػذد 1)

 .     112، ِشؾغ عحذك، صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 2)

 .   72َ، صـ 1226ٌٍذسجعحش ٚجٌركٛظ، جٌمح٘شز،  (  سأفص جٌؾ١خ، جٌّغٍّْٛ فٟ جٌؼحٌُ ضحس٠خ١اح ٚؾمشجف١اح، ػ3ٓ١)

  34 – 33َ، صـ صـ  1255(  جٌغؼ١ذ سصق قؿحؼ : جٌّغٍّْٛ فٟ جٌص١ٓ فٟ جٌؼصش جٌكذ٠ع، ِطرؼس قغحْ، جٌمح٘شز، 4)

 . 

 .    13 – 12( سأفص جٌؾ١خ ٚآخشْٚ : آع١ح فٟ جٌطحس٠خ جٌكذ٠ع ٚجٌّؼحصش، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 5)
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 ،يمٛمًتٚمٛملم ومٝمتؿ ،اًمٜمٔمت٤مم وسمتلم ٜمٝمؿسمٞمت ظمّمتقُم٦م ومال ،ـمٞم٦ٌم ُمٙم٤مٟم٦م اًمّملم ذم وًمٚمٛمًٚمٛملم

 اقمتٜم٤مق ذم أطمرار يمٛمقاـمٜملم وهؿ اًمدوًم٦م هلؿ شم٘مدُمٝم٤م اًمتل واعم٤ًمقمدات ،اًمديٜمٞم٦م سمحريتٝمؿ ىم٤مٟمٕمقن

 - (1) اًمدؾمتقر طمدده يمام ًمٚمدوًم٦م األؾم٤مد اًمٜمٔم٤مم قمغم اآلراء هذه شم١مصمر ال ـم٤معم٤م آراء ُمـ يِم٤مءون ُم٤م

 اًمِمٕم٤مر أن طمٞم٨م ،اًمٙمؼمى اخلٛمس تاًم٘مقُمٞم٤م إطمدى ُمـ اًمّملم ذم اعمًٚمٛم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت وشُمٕمد

 اعمًتٚمٛم٦م اًم٘مقُمٞمت٦م متثتؾ إطمتدامه٤م يمتؼمى ٟمجتقم مختس يْمؿ اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م اًمقـمٜمل

   -(8) اعمًٚمٛم٦م سم٤مًم٘مقُمٞم٤مت اهتامًُم٤م احلٙمقُم٦م أوًم٧م وم٘مد ذًمؽ ُمٜمٓمٚمؼ وُمـ ،اًمّمٞمٜمٞم٦م

 ٜمنمتشم ،اعمختٚمٗم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت ُمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم اعم٘مدؾم٦م اًمٙمت٥م ىمراءة اطمتٞم٤مضم٤مت شمٚمٌٞم٦م أضمؾ وُمـ

 -(3) ًمٖم٤مت سمٕمنم ل اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ل اعم٘مدس اًمٙمت٤مب اآلن اًمّملم

 ومتثتؾ ،ؿمتخص ُمٚمٞمتقن 806 ُمتـ أيمثتر األدي٤من أصح٤مب قمدد يٌٚمغ اًمراهـ اًمقىم٧م وذم 

 وارشم٤ٌمط اًمّملم قمغم ؾماموي٦م همػم أظمرى قم٘م٤مئد ؾمٞمٓمرة وقء وذم ًمٚمّملم اًمرئٞمز االقمت٘م٤مد اًمٌقذي٦م

 قمٚمٞمتف شمرشم٥م اًمذي اًمِمٞمققمل ًمٚمحٙمؿ اًمّملم ظمْمقع ؽذًم إمم أوػ اًمٕم٘م٤مئد هبذه اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م

 شمدرك سمدأت ،م 1436 قم٤مم اًمتٕمٌد طمري٦م اًمّملم أـمٚم٘م٧م أن وُمٜمذُ  ،قم٤مُم٦م سمّمٗم٦م اًمتديـ طمري٦م يم٧ٌم

 اعمقاىمتع ُمتـ أًمتػ قمتـ يزيتد ُمت٤م ومثٛمت٦م ،اًمدوًم٦م ذم  اًمًٞم٤مؾمٞم٦م احل٤ًمسم٤مت ذم اًمديٜمل اًمٕم٤مُمؾ أمهٞم٦م

 يزاوًمتقن ؿمتخص أًمتػ 366 سمتلم وُمتـ وحمٚمٞمت٦م وـمٜمٞم٦م ديٜمٞم٦م مجٕمٞم٦م 3666 ُمـ وأيمثر ،اًمديٜمٞم٦م

 أًمتػ 80و ،سمقذيت٦م وراهٌت٦م سمتقذي راهت٥م أًمتػ 866و ،اًمديٜمٞم٦م واإلدارة اًمديـ قمٚمقم شمدريس

   -(1) اعمًٞمحٞملم اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ أًمًٗم٤م 86 ُمـ وأيمثر ـم٤موي راه٥م

                                                 
 .    32جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ،  ِشؾغ عحذك، صـ   ( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ :6)

فدٟ                 ( ِكّذ غش٠د ِكّذ ػرذ جٌشقّٓ : ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طدشأش ػٍدٝ جٌّؿطّدغ جٌصد١ٕٟ ٚآغحس٘دح1)

 . 334َ (  ل، ِشؾغ عحذك، صـ   1272 – 1211جٌفطشز ِٓ ) 

 135ٚد٠حٔطٙح، ِشؾغ عحذك،  صـ  ( ضؾٕغ ضغ١حْ : ل١ِٛحش جٌص2ٓ١)

صـد                قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١دح ِٕدز جٔطٙدحء جٌكدشخ جٌردحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، ( 3)

 . 55 – 54صـ 
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 اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ُمتقاـمٜمل أن قمتغم اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م دؾمتقر ُمـ 31 اعم٤مدة وشمٜمص

 أو االضمتامقمٞمت٦م اعمتٜمٔمامت أو اًمدوًمت٦م ألضمٝمتزة حيؼ وال ،اًمديٜمل االقمت٘م٤مد ٦مسمحري يتٛمتٕمقن اًمِمٕمٌٞم٦م

 أي ود اًمتٕمّم٥م جيقز وال ،سمف االقمت٘م٤مد قمدم أو ديـ سم٠مي االقمت٘م٤مد قمغم ُمقاـمـ أي إرهم٤مم األومراد

 اًمقىمت٧م وذم ،اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًمديٜمٞمت٦م األٟمِمتٓم٦م حتٛمل اًمدوًم٦م وأن ،يٕمت٘مد ال أو ديـ سم٠مي يٕمت٘مد ُمقاـمـ

 واإلرضار االضمتامقمل اًمٜمٔم٤مم ختري٥م سمٕمٛمٚمٞم٤مت ي٘مقم أن ؿمخص ألي جيقز ال أٟمف قمغم يٜمص ٟمٗمًف

 اًمديٜمٞمت٦م اعمتٜمٔمامت وأن األدي٤من ُمًتخدًُم٤م اًمقـمٜمل اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٔم٤مم وقمرىمٚم٦م ،اًمٌدٟمٞم٦م اعمقاـمٜملم سمّمح٦م

  -(1)  أضمٜمٌل ٟمٗمقذ ًمًٞمٓمرة ختْمع ال اًمديٜمٞم٦م واًمِمئقن

 ورضم٤مل احلٙمقُم٦م سملم ًمّمالتا شمٜمًٞمؼ ُمٝمٛمتٝم٤م ،ًمألدي٤من إدارة سمٙملم ذم اًمدوًم٦م أٟمِم٠مت وًم٘مد

 أصتح٤مب رهمٌت٤مت شمٚمٌٞمت٦م اًمدوًمت٦م شمْمتٛمـ سمحٞم٨م ،اًمٕم٤مدات أو سم٤معمّم٤مًمح يتّمؾ ومٞمام ؾمقاء اًمديـ

 - (8) األـمراف جلٛمٞمع اعمروٞم٦م وسم٤مًمٓمري٘م٦م اعمقوقع اًمٜمٔم٤مم طمدود ذم مجٞمًٕم٤م اًمدي٤مٟم٤مت

 اًمِمتٞمققمل ًمٚمحتزب اعمريمزيت٦م اًمٚمجٜمت٦م اختتذت م 8660 أيمتقسمر ُمـ واًمٕمنميـ اًمث٤مُمـ وذم

 وُمتـ اعمٜمت٤مـمؼ مجٞمتع ذم   اًمّمٞمٜمٞمقن ومٞمف يت٤ًموى ُمتج٤مٟمس جمتٛمع سم٢مىم٤مُم٦م ي٘ميض ُمٝماًم  ىمراًرا لاًمّمٞمٜم

 وإصتالح ًمؽمُمتٞمؿ أُمتقااًل  اًمدوًمت٦م وختّمتص ،واًمقاضم٤ٌمت احل٘مقق ذم واألدي٤من اًم٘مقُمٞم٤مت مجٞمع

 األىمٚمٞم٤مت ُمٜم٤مـمؼ ذم ُمٝمٛم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م سم٘مٞمٛم٦م شمتحغم اًمتل اًمديٜمٞم٦م واعمٜمِمآت واًمٙمٜم٤مئس اعم٤ًمضمد

 ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٌقذيت٦م اجلٛمٕمٞم٦م وهل ،اًمقـمٜمل    اعمًتقى قمغم ديٜمٞم٦م ُمٜمٔمامت ؾمٌع شمقضمد يمام ،ٞم٦ماًم٘مقُم

 اًمقـمٜمٞمت٦م اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞمت٦م واجلٛمٕمٞمت٦م ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م اإلؾمتالُمٞم٦م واجلٛمٕمٞمت٦م ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٓم٤مويت٦م واجلٛمٕمٞم٦م

 هلت٤م ىمٞم٤مديت٦م وهٞمئت٤مت ىمت٤مدة اًمديٜمٞم٦م اعمٜمٔمامت ُمـ يمؾ يٜمتخ٥م اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م واجلٛمٕمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م،

 سمتٜمٔمتٞمؿ واًم٘متقاٟملم اًمدؾمتتقر مح٤ميت٦م حت٧م اًمديٜمٞم٦م اعمٜمٔمامت وشم٘مقم اخل٤مص٦م ًمٚمقائحٝم٤م وومً٘م٤م ٝم٤مسمٜمٗمً

 ،اًمديٜمٞمت٦م واعمتدارس اعمٕم٤مهتد وإىم٤مُمت٦م ُمًتت٘مٚم٦م سمّمتقرة اًمديٜمٞم٦م اًمِمئقن ومم٤مرؾم٦م اًمديٜمٞم٦م األٟمِمٓم٦م

  -(3) اًمِم٤ٌمب األدي٤من ُمقفمٗمل وشمرسمٞم٦م

                                                 
 . 55( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ  1)

 .    31 – 32شؾغ عحذك، صـ صـ  ( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ،  2ِ)

ٌرحسدز،  ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( 3) كشخ ج ٙحء ٌج ٔط ِٕز ج ١س ضؿٖح ئفش٠م١ح  ص١ٕ خحسؾ١س ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج  . 56 – 55قغٓ ئذشج
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 (7) سقى جذول
 انىطُُت انذَُُت اجلًعُبث

 الرئيض العهوان أشيضالت تاريخ االشم

 ضؾحٚذٛضؾٛ ذى١ٓ 1253َ جٌص١ٕ١س جٌرٛر٠س جٌؿّؼ١س

 ؽ٠ٛ١ٗ ضؾٟ ١ِٓ ذى١ٓ 1257َ جٌص١ٕ١س جٌطح٠ٚس جٌؿّؼ١س

 ٠ٛجْ لٛجٔغ ٔؾؾٓ ذى١ٓ 1252َ جٌص١ٕ١س جإلعو١ِس جٌؿّؼ١س

 ؽحْ ض١ٗ فٛ ذى١ٓ 1257َ جٌص١ٕ١س جٌىحغ١ٌٛى١س جٌؿّؼ١س

ٟ جالضكحد ص١ٕ ١ٌٛه ٌألعحلفس ٌج ىحغ  سْ د٠ٛجْ ١ٌٛ ذى١ٓ 1252َ ٌج

 جٌدددزجض١حش ٌكشودددس جٌصددد١ٕ١س جٌٍؿٕدددس

 جٌص١ٕ١س جٌّغ١ك١س جٌٛط١ٕس

 ؽ١ْٛ لٛجٔغ د٠ٕغ ؽحٔمٙحٞ 1254َ

 جٌفخشٞ( )جٌشت١ظ

 ضغٛٔغ لٛجْ ٌٛجٖ

 ؽ١ْٛ لٛجٔغ د٠ٕغ ؽحٔمٙحٞ 1252َ جٌص١ٕ١س جٌّغ١ك١س جٌؿّؼ١س

 جٌفخشٞ( )جٌشت١ظ

 ضؾحٚ ْٚ ٘حْ

 صتت صت ،ؾم٤مسمؼ ُمرضمع ،8666 األرىم٤مم احل٘م٤مئؼ اًمّملم : دُمٜمٝمقر اجلقيغم ومتحل  : اظمصدر

162 – 163- 

 ديتـ يمتؾ وم٠مٟمّم٤مر اًمديٜمٞم٦م احلرب أو ،اًمديٜمل اًمتٕمّم٥م شمٕمرف ال اًمّملم أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 ومٙمالمه٤م اعمًٞمحٞم٦م أو   اإلؾمالم قمغم اًمّمٞمٜمٞملم إىم٤ٌمل قمدم وٟمجد ،آظمر ديـ يمؾ أهؾ ُمع ُمت٤ًمحمقن

 - (1) اًمدٟمٞم٤م ٟمٕمٞمؿ يريد اًمّمٞمٜمل ألن ،ىمٌٚمٝمام إًمٞمٝم٤م اًمٌقذي٦م دقم٧م وىمد ،ًمٚمجٜم٦م يدقمق

٤م اًمت٤مريخ يٕمرف مل ل : سم٘مقًمف اًمّمٞمٜمل راٟم٧م ديق ويؾ ويّمػ  ًً  ،ٟمٗمًتف ُمتـ دٟمٞمقيت٦م أؿمد ٟمٗم

 أن صالشمف ذم يٓمٚم٥م ال وم٢مٟمف صغم إذا ،اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم سمخػم يٕمٞمش أن اًمّمٞمٜمل سمف هيتؿ ُم٤م وم٠ميمثر

 - ل األريض اًمٕم٤ممل هذا ذم ًمٜمٗمًف اخلػم يٓمٚم٥م سمؾ اجلٜم٦م ٟمٕمٞمؿ يٜم٤مل

                                                 
 .    31( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ،  ِشؾغ عحذك، صـ  1)
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 ،صت٤مومٞم٦م هٜمٞمئت٦م طمٞم٤مشمتف ُم٤مداُمت٧م سم٤مآلهلت٦م يمثتػًما هيتتؿ ال أٟمف اًمّمٞمٜمل قمـ اعمٕمروف أن طمٞم٨ُم 

 واًمترضمؿ سم٤مًمًت٤ٌمب ًممهلت٦م يمت٤مل أطمقاًمتف شمتحًتـ مل وإذا ،اًمِمدة أوىم٤مت ذم عم٤ًمقمدشمف ويدقمقه٤م

 ،اآلهل٦م ديٕمٌ ُمـ واًمّمقر اًمتامصمٞمؾ ص٤مٟمٕمل ُمـ ًمٞمس ل : اًمِم٤مئٕم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م األُمث٤مل وُمـ - واًمتح٘مػم

 - (1) ل شمّمٜمع ُم٤مدة أي٦م ُمـ يٕمرومقن ومٝمؿ

 اإلؾمتالُمل واعمٕمٝمد ،اًمّمٞمٜمل اًمٌقذي اعمٕمٝمد ُمثؾ ديٜمٞم٦ًم وُمدرؾًم٦م ُمٕمٝمًدا 21 سم٤مًمّملم شم٠مؾمس وىمد

 ،اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمٛمًٞمحٞم٦م ل ٟم٤مٟمجٞمٜمغ ل ُمديٜم٦م ذم اًمالهقت قمٚمقم وُمٕمٝمد ،اًمّمٞمٜمل اًمٓم٤موي واعمٕمٝمد ،اًمّمٞمٜمل

 اعمتٜمٔمامت شمترشمٌط ٟمٗمًتف اًمقىم٧م وذم  وهمػمه٤م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م ٞم٦مًمٚمٙم٤مصمقًمٞمٙم واًمٗمٚمًٗم٦م اًمالهقت قمٚمقم وُمٕمٝمد

 اًمِمخّمتٞم٤مت شمِمت٤مرك يمام ،اًمٕم٤ممل ذم وُمٜمٔمٛم٦م دوًم٦م 26 ُمـ أيمثر ذم اًمديٜمٞم٦م اعمٜمٔمامت ُمع اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م

 ،اًمِمتٕم٥م ٟمتقاب ُمٜم٤مصت٥م يتقًمتقن ؿمتخص 12666 ُمٜمٝمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمدوًم٦م طمٞم٤مة ذم سمٜمِم٤مط اًمديٜمٞم٦م

   -(8) اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم ٞم٦ماًمّمٞمٜم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م االؾمتِم٤مري٦م تواعم١ممترا

  شمقضمف اًمتل هل اًمٕم٘مٞمدة ألن أظمالىمٝمؿ ُمـ جُيزأ ال ضمزء اًمّمٞمٜمٞملم قم٘مٞمدة أن ٟمٌلم أن هٜم٤م وٟمقد  

  -(3) وأومٙم٤مره ؾمٚمقيمف يقضمد قم٘مٞمدشمف طم٥ًم ومٕمغم ،اإلٟم٤ًمين اًمًٚمقك

 سملم اعم٤ًمواة وشمٜمنم اًمديٜمل االقمت٘م٤مد طمري٦م وحتٛمل حتؽمم اًمّملم طمٙمقُم٦م أن سم٤مًمذيمر واجلدير

 اعمتتديٜمقن اعمقاـمٜمتقن يتٕمت٤ميش يمتام ،واٟمًتج٤مم ود ذم شمتٕمت٤ميش األديت٤من ومجٞمع ،األدي٤من تٚمػخم

 وصداىم٦م- وئ٤مم ذم سمٕمًْم٤م سمٕمْمٝمؿ ُمع ويتحدون - سمٞمٜمٝمؿ االطمؽمام سمت٤ٌمدل اعمتديٜملم همػم واعمقاـمٜمقن

 واًمث٘م٤مومت٦م األيديقًمقضمٞمت٦م ذم واًمتًت٤مُمح االؾمتٞمٕم٤مب روح قمـ اًمٜم٤ممج٦م اًمت٠مصمػمات ٟمتٞمج٦م ذًمؽ ويمؾ

 -(1) اجلذور واًمٕمٛمٞم٘م٦م األصمر اًمٌٕمٞمدة اًمّمٞمٜمٞم٦م ٞمدي٦ماًمت٘مٚم

                                                 
 .    271 – 272عٛػس جألد٠حْ جٌغّح٠ٚس ٚجٌٛ ؼ١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( ِكّذ جٌؼش٠رٟ : 2ِٛ)

 56( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ُِٕز جٔطٙحء جٌكشخ جٌرحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، صدـ  1)

. 

 .   31غ عحذك، صـ( ػرذ جٌشق١ُ ؽؼرحْ :  جٌفىش جألخولٟ ػٕذ وٛٔفٛؽ١ٛط ٚأغشٖ فٟ جٌفىش جٌكذ٠ع، ِشؾ2)

 .    113 – 112، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2222( فطكٟ جٌؿ٠ٍٛٝ دِٕٙٛس : جٌص١ٓ جٌكمحتك جألسلحَ 3)
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 اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ذم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م شمِمتٙمٞمؾ ذم اعمت١مصمرة اًم٘متقى أن اًم٤ٌمطم٨م ظمٚمص وىمد

 قمتغم سمدوره ذًمؽ اٟمٕمٙمس وىمد ،اًمٌحثٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م رؾمؿ ذم وواوًح٤م ه٤مًُم٤م دوًرا ًمٕم٧ٌم ىمد اًمِمٕمٌٞم٦م

 طمتتك اعمجت٤مالت يم٤مومت٦م ذم قم٤مًمٞم٦م ٛمقٟم ُمٕمدالت حت٘مٞمؼ اؾمتٓم٤مقم٧م طمٞم٨ُم  ،سم٤مًمٌالد اًمتٜمٛمقي٦م اًمٜمٝمْم٦م

 ًمالؾمتتٗم٤مدة واًمتحٚمٞمتؾ واًمدراؾمت٦م سم٤مًمٌح٨م ضمديرة دمرسمتٝم٤م وسم٤مشم٧م ،اًمٕم٤ممل إقمج٤مب ُمث٤مر أصٌح٧م

 وفمتروف ـمٌٞمٕم٦م ُمع يتٜم٤مؾم٥م وسمام ،وُُم١مصمرة وم٤مقمٚم٦م شمٜمٛمقي٦م هنْم٦م حت٘مٞمؼ إمم اًم٤ًمقمٞم٦م اًمدول ذم ُمٜمٝم٤م

  - دوًم٦م يمؾ
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 اعمقاىمتع إمم وإيّمت٤مهل٤م ،وازده٤مرهت٤م وشم٘مدُمٝم٤م ًمٜمٛمقه٤م أؾم٤مؾًم٤م األُمؿ ُمـ أُم٦م ألي٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ُيٕمد

 ،اعمًت٘مٌؾ وُمتٓمٚم٤ٌمت احل٤مرض حتدي٤مت ُمقاضمٝم٦م قمغم األُمؿ ي٤ًمقمد أٟمف يمام ،شم٘مدًُم٤م األيمثر احلْم٤مري٦م

 سمت٠من ًمت٦ماعم٘مق ضم٤مءت صمؿ وُمـ ،ُم٤ٌمذة وهمػم ُم٤ٌمذة سمٓمري٘م٦م يتٕمٚمؿ طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اإلٟم٤ًمن يٜمٗمؽ وال

 ُم٘مدار ارشمٌط يمام ،االضمتامقمٞم٦م سم٤معمٙم٤مٟم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ومرص وارشمٌٓم٧م ،اًمٚمحد إمم اعمٝمد ُمـ يتٕمٚمؿ اإلٟم٤ًمن

 اًمتٕمٚمتٞمؿ ُمتـ ُمٕمٞمٜمت٦م وأٟمتقاع سمٛم٘مت٤مدير االؾمتتٛمت٤مع وهمدا ،يٛمٚمٙمقن ال وُمـ يٛمٚمٙمقن سمٛمـ اًمتٕمٚمٞمؿ

   - (1) االضمتامقمل اًمت٤ٌميـ وؾم٤مئؾ ُمـ وؾمٞمٚم٦م

 شمتقاومر االىمتّمت٤مدي ًمٚمٜمٛمتق اًميوري ُمـ أٟمف ل اٟمدرؾمقن يقُم٤منل أُمث٤مل ُمـ اخلؼماء ويرى

 إذا إال اًمنتيع االىمتّمت٤مدي اًمتقؾمتع يٛمٙمتـ ال صمتؿ وُمتـ ،اًمتٕمٚمتٞمؿ ُمتـ أدٟمك يمحد %16 ٟم٦ًٌم

  -(8) واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمؿ سملم االرشم٤ٌمط ي١ميمد وهذا %36 , %26 سملم ُم٤م اعمتٕمٚمٛملم ٟم٦ًٌم أصٌح٧م

 ال طم٤ميماًم  ُمدظماًل  سم٤مقمت٤ٌمره ٚم٦ماًمِم٤مُم اعمجتٛمٕمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م ُمداظمؾ سملم ي٠ميت اًمتٕمٚمٞمؿ وم٢من ،صمؿ وُمـ

 واًمٗمٜمتقن اعمٝمت٤مرات وُمّمتٜمع واعمثتؾ اًم٘مٞمؿ وقم٤مء وم٤مًمتٕمٚمٞمؿ ،اعمٕمرذم اعمجتٛمع ذًمؽ إلىم٤مُم٦م قمٜمف همٜمك

 أسمٜمت٤مء هتؿ أومتراًدا ًمٞمٜمتت٩م اعمجتٛمتع ذم جمتراه يِمؼ اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ اًمتحقل إي٘م٤مع وو٤مسمط واعمٕم٤مرف

 شمٖمتزو ُمٖمت٤مُمرة سمروح ،٤مشمفوختّمّم طمرومف خمتٚمػ قمغم ًمٚمتدري٥م وىم٤مسمٚمٞم٦م اسمتٙم٤مري سمتٗمٙمػم قمٍمهؿ

  - (3) اخلٞم٤مل شم٤ًمسمؼ آُم٤مد إمم اًمٕمٚمٛمل اًمٙمِمػ آوم٤مق ذم وشمٜمٓمٚمؼ اًمّمحراء وشم٘مٝمر

 يٛمٙمتـ سمتؾ ،اًمدوًمت٦م هب٤م شم٘مقم أن يٛمٙمـ اًمتل االؾمتثامرات أومْمؾ ُمـ واطمًدا ُيٕمتؼم وم٤مًمتٕمٚمٞمؿ

  ذم األيمؼم سم٤مًمٜمّمٞم٥م وي٤ًممهقن إٟمت٤مضمًٞم٦م أيمثر وم٤معمتٕمٚمٛمقن االؾمتثامر، أٟمقاع أهمغم أٟمف اًم٘مقل

                                                 
ّحْ، ( 1) ٌطٛص٠غ، ػ ٚج ٍٕؾش  ١ّسٌ  ؼٍ ؼشفس ٌج ١ّس، دجس وٕٛص جٌّ ٌٕط ٘ح فٟ ج ٠ٛس ٚدٚس ٌطشذ فٍغفس ج  . 7َ، صـ  2222ِكّذ قّذْج ػرذ هللا : ٌج

  45حدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ س جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطص( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط: ع١حع2)

 42 – 32َ ، صدـ صدـ  1227( ؾّٙٛس٠س ِصش جٌؼشذ١س : ِصش ٚجٌمشْ جٌكحدٞ ٚجٌؼؾشْٚ، ِؿٍظ جٌٛصسجء، جٌمح٘شز، 3)

 . 
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 اعم١مهٚم٦م اًمٌنمي٦م اًم٘مقى سمتقومػم ُمٓم٤مًم٥م واًمتٕمٚمٞمؿ اعمت٘مدم- اًمٜمٛمق ـمريؼ قمغم سمٌالدهؿ االٟمٓمالق

 اعمجتٛمتع سمتٓمتقر دوًُمت٤م إًمٞمٝمت٤م احل٤مضم٦م شمتزايد وظمؼمات وُمٕم٤مرف وىمدرات سمٛمٝم٤مرات قم٤مًمًٞم٤م شم٠مهٞماًل 

 االًمتتزام ُمتع شمٕمٚمٞمٛمتل، ُمْمتٛمقن إمم اًمتٜمٛمٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت شمرمج٦م يٜمٌٖمل وًمذًمؽ اعمتٖمػمات، وشمالطمؼ

 - (1) اًمتٜمٛمٞم٦م شمٓمقرات عمقاضمٝم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م داظمؾ واحلريم٦م ٤معمروٟم٦مسم

 قمتغم اًمٕم٤مُمتؾ ىمتدرة رومتع إمم ًمٞمت١مدي ًمٚمٕمت٤مُمٚملم اًمّمتحل اعمًتقى ُمـ يرومع اًمتٕمٚمٞمؿ أن يمام

 ُمتـ واحلتد ،اًمتدظمؾ ُمـ اًمٗمرد ٟمّمٞم٥م ُمتقؾمط ذم واًمزي٤مدة ،اًم٘مقُمل اًمدظمؾ ذم واًمزي٤مدة اإلٟمت٤مج

 ألهنت٤م ،وىمقيت٦م ه٤مُمت٦م قمالىمت٦م واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمتٕمٚمٞمؿ سملم ٕمالىم٦ماًم أصٌح٧م وسمذًمؽ ،اًمًٙم٤مين اًمتْمخؿ

 إمم اًمتٕمٚمٞمؿ ي١مدي يمام ،االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ظمٓمط وٟمج٤مح ،اًمتٕمٚمٞمؿ ُمًتقى رومع إمم سمدوره٤م شم١مدي

 واالضمتامقمٞمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م سم٤معمنمتوقم٤مت اًمٜمٝمتقض إمم واعمدرسمت٦م اًمالزُمت٦م اًمٌنمتي٦م اًم٘مقى إقمداد

 -(8) اًمٕمٍم ُمع ؾم٥مشمتٜم٤م اًمتل واعمٝم٤مرات سم٤معمٕم٤مرف وشمزويده٤م

 اًمٌٜمٞمت٦م اًمقاىمتع ذم ُيِمتٙمؾ إذ ل دوًمت٦م ألي اًمٌحثٞمت٦م اًم٘مدرات قمغم ومَٕم٤مل سمِمٙمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ ُي١مصمر

 ُمتـ اًمٌت٤مطمثلم ـمٌ٘مت٦م شمتقومػم قمتغم يٕمٛمتؾ طمٞم٨ُم  ،واًمٕمٚمٛمل اعمتٕمٚمؿ اعمجتٛمع خلٚمؼ اًمالزُم٦م اًمتحتٞم٦م

 ل ُمٜمٝمت٤م ويًتٗمٞمد ويقفمٗمٝم٤م اًمٌحقث خمرضم٤مت يًتخدم اًمذي اعمجتٛمع ظمٚمؼ ذم يًٝمؿ يمام ،اًمٕمٚمامء

(3) -  

 واجلتقدة واعمروٟم٦م واالٟمٗمت٤مح سم٤مًمِمٛمقًمٞم٦م اعُمتٛمٞمز اًمّم٤مًمح اًمتٕمٚمٞمؿ أن ،اصمٜم٤من ومٞمف خيتٚمػ ال ومم٤م

 ُيٕمتد اإلجي٤مسمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمٔمروف ُمٕمف شمالزُم٧م ُم٤م ُمتك اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمققمٞم٦م

  وقمٚماًم  وومٜم٤ًم وأدسًم٤م ومٙمًراو صم٘م٤موًم٦م ،وشمٓمقيره اًمٕمري اعمجتٛمع حتدي٨م إمم اعمقصٚم٦م اًمًٌؾ أهؿ ُمـ

                                                 
ٍطؼٍد ( 1) ؿدذٜٚ جاللطصدحد٠سٌ  ١ًٍد ٌج ٌرؾدشٜ: ضك دحي ج ّحس سأط جٌّ ٚجعطػ  ١ٍُ ٌطؼ ١ِس ِصطفٝ وحًِ : ج ِحؾغدط١ش عح س  ٠ٛدص، سعدٌح ى ؼدحٌٟ ذٌح ١ُ ٌج

شز،  م٘ح غ١حع١س، ؾحِؼس ٌج َ ٌج ؼٍٛ ٌٚج ِٕؾٛسز، ِىطرس جاللطصحد   .37َ،  صــ1277غ١ش 

 – 27َ، صدـ صدـ   1227فحسٚق ػرذ ٖ ف١ٍُٗ : جٌطشذ١س ٚجٌط١ّٕدس فدٟ جٌدذٚي جٌٕح١ِدس، ِىطردس ص٘دشجء جٌؾدشق، جٌّٕصدٛسز،  (2)

25 . 

١ّس (3) ك : جأل٘ خٌح غ١ذ أقّذ ػرذ ٌج ّٕصٛسز،  ٌج كمٛق، ؾحِؼس ٌج ١ٍس ٌج ٛجلغ، و ٌٚج ظ١ش  ٌٕط ١ٍُ ذ١ٓ ج ٍطؼ  . 36َ، صـ  2222جاللطصحد٠سٌ 
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 اًمتٕمٚمتٞمؿ إصتالح أن يمام - وُمٕم٤مُمالت وقمالىم٤مت ،طمٞم٤مة وأؾم٤مًمٞم٥م وُم١مؾم٤ًمت وٟمٔماًم  وشم٘مٜمًٞم٦م

 حت٘مٞمتؼ إمم اًمٕمتري اعمجتٛمتع ُمٜمٝم٤م يدظمؾ أن يٛمٙمـ اًمتل اعمداظمؾ أهؿ ُمـ ُمدظماًل  ُيٕمتؼم ،وشمٓمقيره

 يًتتجٞم٤ٌمن اًمٚمتذيـ سملماعمرهمتق واعمٕمت٤مسة اًمتحتدي٨م إمم ُمٜمٝمام ويٜمٗمذ ،اًمِم٤مُمٚمتلم وشمٜمٛمٞمتف هنْمتف

 اًمٕمٚمٛمتل واًمت٘متدم احلديثت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م احلتدي٨م اًمٕمٚمتؿ رتقمّمت : احلتدي٨م اًمٕمٍم عمتٓمٚم٤ٌمت

  -(1) واالضمتامقمل واًمًٞم٤مد اًمٗمٙمري واًمتحرر ،واالىمتّم٤مدي واًمّمٜم٤مقمل واًمتٙمٜمقًمقضمل

 ،هبت٤م اعمحتٞمط االضمتامقمتل سم٤مجلق وشمت٠مصمر شُم١مصمر اًمتل االضمتامقمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت أهؿ اجل٤مُمٕم٦م وشُمٕمد

 واعمٝمٜمٞمت٦م اًمٗمٜمٞمت٦م ىمٞم٤مدشمتف صتٜمع ذم أدائف هل أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م وُمـ ،ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمجتٛمع صٜمع ُمـ ومٝمل

 ذم وم٤مجل٤مُمٕمت٦م حت٘مٞم٘مٝمت٤م شمتتقمم اًمتتل رؾمت٤مًمتٝم٤م ضم٤مُمٕمت٦م ًمٙمؾ يم٤مٟم٧م هٜم٤م وُمـ ،واًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 ُمتـ ٟمقع ًمٙمؾ وهٙمذا احلدي٨م اًمٕمٍم ذم اجل٤مُمٕم٦م قمـ وهم٤ميتٝم٤م رؾم٤مًمتٝم٤م ختتٚمػ اًمقؾمٓمك اًمٕمّمقر

 -(8) شمٜم٤مؾمٌف اًمتل ٤مُمٕمتفضم اعمجتٛمٕم٤مت

 وحتدي٤مت شمٖمػمات ويقاضمف األُمقر ومٞمف وشمتِم٤مسمؽ االهتامُم٤مت ومٞمف شمتٕمدد احلدي٨م اًمٕمٍم وإن

 ومٞمتف اجل٤مُمٕمت٦م وفمت٤مئػ جيٕمتؾ ممت٤م وشمٙمٜمقًمقضمٞمت٦م وُمٕمرومٞم٦م وقمًٙمري٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م ُمًتٛمرة

 دوًرا ُمٕمت٦مًمٚمج٤م أن قمتغم سمٕمٞمتد أُمد ُمٜمذُ  أٟمف اعمختّملم ُمـ يمثػم ويتٗمؼ وُمتِم٤مسمٙم٦م اجلقاٟم٥م ُمتٕمددة

 : هتل أؾم٤مؾمتٞم٦م وفمت٤مئػ صمالث ذم ًمٚمج٤مُمٕم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًمقفم٤مئػ وشمتحدد اعمجتٛمع ظمدُم٦م ذم ه٤مًُم٤م

 وٟم٘متؾ االضمتامقمٞمت٦م اًمتٜمِمتئ٦م قمٛمٚمٞمت٦م ذم واعم٤ًممه٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث وإضمراء اًمٌنمي٦م اعمقارد إقمداد

 ولوشمٜمت٤م اًمٓمتالب وقمل وشمِمٙمٞمؾ صٞم٤مهم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ ًمٚمج٤مُمٕم٦م األظمػمة اًمقفمٞمٗم٦م وشمتٜم٤مول ،اًمث٘م٤موم٦م

 -(3) اعمجتٛمع وشمٜمٛمٞم٦م ظمدُم٦م قمغم واًمٕمٛمؾ اعمجتٛمع وُمِمٙمالت ىمْم٤مي٤م

                                                 
ػّش ِكّذ جٌطِٟٛ جٌؾد١رحٟٔ : جٌطشذ١دس ٚلضدح٠ح جٌط١ّٕدس ٚجٌطكدذ٠ع فدٟ جٌّؿطّدغ جٌؼشذدٟ، ج١ٌٙثدس جٌم١ِٛدس ٌٍركدع جٌؼٍّدٟ،  ( 1)

 .  347َ، صـ  1222جٌؿّح١٘ش٠س جٌؼشذ١س ج١ٌٍر١س، 

 .12قّٓ جٌؼ١غٛٞ : ضط٠ٛش جٌطؼ١ٍُ جٌؿحِؼٟ جٌؼشذٟ، جإلعىٕذس٠س، ِٕؾأز جٌّؼحسف، د.ْ،  صـ ػرذ جٌش ( 2)

 .  24َ، صـ1277مح٘شز، دجس جٌٕٙضس جٌّصش٠س، ِكّذ ١ِٕش ِشعٟ : جٌطؼ١ٍُ جٌؿحِؼٟ جٌّؼحصش لضح٠حٖ ٚجضؿح٘حضٗ، جٌ ( 3)
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 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م رسمتط ذم اإلؾمتٝم٤مم ـمريتؼ قمتـ اعمجتٛمتع ظمدُمت٦م يٛمٙمٜمٝمت٤م اجل٤مُمٕم٦م أن يمام

 ختّمٞمص ذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ اًمقؾم٤مئؾ إطمدى ُمـ يم٤من ورسمام ،واخلدُم٤مت اإلٟمت٤مج ىمٓم٤مقم٤مت سم٤مطمتٞم٤مضم٤مت

 ُم٘مت٤مر ُمٜمٝمت٤م ًمتتخذ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت تاًمنميم٤م ُمـ ًمٕمدد اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت ذم أُم٤ميمـ

 دراؾمت٦م قمتغم وشمتٕمت٤مون واعمختتؼمات واًمٓمٚمٌت٦م اًمتدريًتٞم٦م اهلٞمئت٤مت ُمتع ظمالهلت٤م ُمـ ومٞمٝم٤م شمتٗم٤مقمؾ

 شم٘متديؿ قمغم شمٕمٛمؾ صمؿ وُمـ ،شمٓمقره٤م وشمٕمقق اعمختٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج ىمٓم٤مقم٤مت شمقاضمٝمٝم٤م اًمتل اعمِمٙمالت

 اًمّمتٜم٤مقم٤مت اًمتٌالد سمٕمض ذم نمتاٟمت وىمد اًمٕمٚمقم حمٓم٤مت شُمًٛمك اًمتل هل اعم٘م٤مر هذا ،هل٤م احلٚمقل

 ومٞمٝم٤م هل٤م شمتخذ اًمقاطمدة اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمنميم٤مت ُمـ يمٌػم قمدد يِمؽمك أصٌح طمتك اعمت٘مدُم٦م

 شمٜمت٘مؾ أن اًمٌديؾ وم٤محلؾ اجل٤مُمٕم٤مت إمم اًمّمٜم٤مقم٦م ذيم٤مت اٟمت٘م٤مل شمٕمذر وإذا ،قمٚمٛمٞم٦م حمٓم٤مت أو ُم٘م٤مر

 ُمتدد اًمنمتيم٤مت شمٚمتؽ ذم سم٤مًمٕمٛمتؾ اًمتتدريس هٞمئت٦م ألقمْمت٤مء اًمًامح ـمريؼ قمـ إًمٞمٝم٤م اجل٤مُمٕم٤مت

 ،اًمقاىمتع ذم اًمّمتٜم٤مقم٦م ُمِمتٙمالت قمتغم يتٕمرومتقن جيٕمٚمٝمتؿ اًمذي األُمر ،ُمٕمٞمٜم٦م ألهداف ،حمدودة

 ُمتـ سمتداًل  ًمٓمٚمٌتٝمؿ يدرؾمقهن٤م قمٚمٛمٞم٦م وٟمامذج ًمٌحقصمٝمؿ ُمداًرا وجيٕمٚمقهن٤م ،اجل٤مُمٕم٤مت إمم ويٜم٘مٚمقهن٤م

 -(1)تٛمٕم٤مهت٤مجم قمـ اجل٤مُمٕم٤مت قمزًم٦م إمم اًمزُمـ ُمع شمٜمتٝمل ،جمردة ٟمٔمري٤مت شمٕمٚمٞمؿ قمغم االىمتّم٤مر

  وهي: أكام  شمالشمة دم اجلامعات سمؼدمفا ايمتي اظمجتؿع طمدمة جماالت ايمبعض صـف وومد

 خلدُم٦م اعمجتٛمع طم٤مضم٦م ؾمد أو ُم٤م ُمِمٙمٚم٦م طمؾ شمًتٝمدف سمحقث وهل اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٌحقث ,1

  - ُمٕمٞمٜم٦م وأوو٤مع فمروف حتدده٤م ؾمٚمٕم٦م أو

٤مت ختّمّمف جم٤مل ذم يمؾ اجل٤مُمٕم٦م أؾم٤مشمذة هب٤م ي٘مقم ظمدُم٤مت وهل االؾمتِم٤مرات ,8  اعمجتٛمتع عم١مؾم

  - اخلدُم٤مت هذه ُمثؾ إمم سم٤محل٤مضم٦م يِمٕمرون اًمذـي اعمجتٛمع أومراد ويمذًمؽ واألهٚمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م

 ُمٌدأ حي٘مؼ سمام اإلٟمت٤مج ُم١مؾم٤ًمت ذم ًمٚمٕم٤مُمٚملم واًمت٠مهٞمٚمٞم٦م اًمتدريٌٞم٦م اًمؼماُم٩م وشمٜمٗمٞمذ شمٜمٔمٞمؿ ,3

 -(8) ُمٝمٜمل ٟمٛمق ُمـ يًتٜمتجف وُم٤م اعمًتٛمرة اًمؽمسمٞم٦م

                                                 
ٌركع ( 1) ٚج ؿحِؼٟ  ١ٍُ ٌج ٌطؼ ١ِس فٟ ج ذ٠ٓ جألعذ : ضصٛسجش ئعو دشٜٚ، ٔحصش ٌج ٚجتغ ِؿذٌ  ّحْ، س ٟ، ػ ؼٍّ  – 11َ،،  صـد صـد  1226ٌج

12 . 

( أقّددذ سذ١ددغ ػرددذ جٌك١ّددذ : دٚس جٌؿحِؼددحش فددٟ ٚؾددحي خذِددس جٌّؿطّددغ ل دسجعددس ِطرمددس ػٍددٝ ؾحِؼددس جٌّٕصددٛسز ل ِؿٍددس 1)

 . 225 – 224َ، صـ صـ  1226، أوطٛذش 55جٌطشذ١س، و١ٍس جٌطشذ١س، ؾحِؼس جألص٘ش، ػذد 
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 أن السمد اًمتٕمٚمٞمؿ سم٠من أوص٧م واًمتل ،م 1440 قم٤مم اًمّملم ذم اًمتٕمٚمٞمؿ إؾمؽماشمٞمجٞم٦م أىمرت ًم٘مد

 اًمقالء شمٜمٛمٞم٦م ذط واًمدوم٤مع اًم٘مقُمل األُمـ قمـ أمهٞم٦م شم٘مؾ ال ىمقُمٞم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره إًمٞمف ُيٜمٔمر

 ُمتع واًمتجرسمت٦م اعمح٤ميمت٤مة ًمٜمٔمت٤مم وومً٘مت٤م اًمتؼماُم٩م وووتع ،سم٤معمجتٛمع اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٔمؿ ورسمط ،واالٟمتامء

 شمٚم٘متك اًمٕمٚمؿ ىمْمٞم٦م وأصٌح٧م واًم٤ٌمطمثلم- سم٤مًمٌحقث واالهتامم وًم٦مسم٤مًمد اخل٤مص٦م اًم٘مٞمؿ ُمع اًمتقاومؼ

 قمتغم اًمّملم وقمٛمٚم٧م ،اًمتٙمٜمقًمقضمل ًمألؾم٤مس األومم اًمٜمقاة ووع يٛمٙمـ ظمالًمف ُمـ ألٟمف االهتامم

 إٟمجت٤مزاهتؿ ُمتـ ًمالؾمتٗم٤مدة اخل٤مرج ُمـ اًمٕمٚمامء ضمذب قمغم واًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ىم٤مقمدة شمٜمِمٞمط

  -(31) اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 وأن اًمٕمٚمٛمتل واًمٌح٨م اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ يمٌػم طمد شمقاومر شمتٓمٚم٥م ًمتٜمٛمٞم٦ما أن اًمّمٞمٜمٞمقن أدرك وًم٘مد

 ساع ألي اًمٜمٝم٤مئٞم٦م اًمٜمتٞمج٦م يم٥ًم وأن رتاًمٌِم ُمـ اًمٙمؿ هذا ٟمققمٞم٦م وإٟمام اًمٌنم سمٙمؿ ًمٞم٧ًم اًمٕمؼمة

 أيمٗمت٠م وقم٤مُمتؾ أومْمتؾ ُمتقاـمـ اعمتتٕمٚمؿ وم٤مًمٗمرد اعمًتٜمػم، اًمقاقمل اعمقاـمـ سمٌٜم٤مء ُمرهقن إصالح أو

 - (8) جُيحد ال وومْماًل  شُمٜمٙمر ال أمهٞم٦م ٚمتٕمٚمٞمؿًم وم٢من وًمذا سم٘مْمٞمتف، ُم١مُمـ وحم٤مرب

 ًمتح٘مٞمتؼ اعمٗمتتقح اًمٌت٤مب سمًٞم٤مؾمت٦م اعمٕمروومت٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م يمٌػًما اهتامًُم٤م اًمّملم أوًم٧م وىمد

 ًمٚمتٓمتقر طم٤مومًزا األول اعمج٤مل ذم اًمت٘مدم يٙمقن أن ذط  اًمٕمٛمؾ وؾمقق اًمتٕمٚمٞمؿ سملم واًمتٜمًٞمؼ اًمتٙم٤مُمؾ

 اًمّمتلم واىمت٧ًٌم ،اًمٕمٍم وشمٓمقرات وُمتٖمػمات اًمتٜمٛمٞم٦م قطم٤متـمٛم وُمقايم٦ٌم عمقاضمٝم٦م اًمث٤مين اعمج٤مل ذم

 اًمتٌالد ظمّمقصتٞم٦م ُمتع شمتامؿمتك أن يٛمٙمـ واًمتل واًمٖمرب اًمنمق ُمـ اًمٕم٤ممل ذم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٜمٔمؿ سمٕمض

 ذم اًمّمتلم شمًتػم أن يٛمٙمتـ ال ألٟمف ،اًمٜم٤مضمزة اًمًامت ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة اًمٕم٤ممل ذم ؾمٙم٤مين سمٚمد سم٠ميمؼم ودجمٝم٤م

 إمم اًمّمتلم قمٛمتدت هلذا ،صحٞمح٦م سمخٓمك شمًػم مل أهن٤م شمٗم٤مضم٠م ُمٜمف ـمقياًل  ؿمقـًم٤م شم٘مٓمع أن وسمٕمد ـمريؼ

 ذم سمٙملم ضم٤مُمٕم٦م وظم٤مص٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت شمرشمٞم٥م وي٠ميت ،اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واعمٜم٤مه٩م اًمٜمٔمؿ ضمقدة قمغم اًمت٠ميمٞمد

 - (3)اًمت٤ميٛمز صحٞمٗم٦م أضمرشمف اًمذي واًمت٘مٞمٞمؿ ًمٚمتّمٜمٞمػ وومً٘م٤م قم٤معمٞم٤ًم قمنم اخل٤مُمس اعمريمز

                                                 
ؼض٠ض قّذٞ : (1) ٚجاللطصحد٠س ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ  ػرذ ٌج ٌطحس٠خ١س  ٚج ؾ١س  ٌٛٛ ٘ح جأل٠ذ٠ ١ٕس  لدسجعس أذؼحد ص١ ٌطؿشذس ٌج   352 – 342ج

. 

شز 3) م٘ح ىطد، ٌج كذ٠ع، ػحٌُ ٌج ؼصش ٌج ٌطشذٛٞ فٟ ٌج ٌطكذ٠ع ج ٚج ١ٕش ِشعٝ : جإلصوـ   . 15َ، صـ  1226( ِكّذ ِ

ص١ٓ ل دسجعس فٟ ِوِف1) ١ُ٘ جألخشط  : أعشجس ضمذَ ٌج صؼٛد، ِشؾغ عحذك،  صـ  ( ئذشج ٚأعرحخ ٌج مٛز   . 253ٌج



175 

  

 
 
 

 اإلسمداقمٞمت٦م اًمٓم٤مىمت٤مت ُمتـ االؾمتتٗم٤مدة ظمتالل ُمتـ اجلديتد ٘مترناًم ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م وشمٕمٛمؾ

 اًمٌحقث ُمرايمز ذم اعم٤ًمسم٘م٤مت ظمالل ُمـ اًمِمٕم٥م أومراد سملم اعمخؽمقملم ايمتِم٤مف ظمالل ُمـ واالسمتٙم٤مري٦م

 شمٌٜمتل فمتؾ ذم واعمٕمت٤مرض واالطمتٗمت٤مالت اعمقاهت٥م الطمتْم٤من واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمقم وٟمقادي

 سمتراءة ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ قمـ اعمتٛمخْم٦م اًمثٛمرات ُماليلم ّملماًم ضمٜم٧م وسمذًمؽ ،اًمالزم اًمتٛمقيؾ اعمنموقم٤مت

   -(1) االظمؽماع

 سم٤مًمٜمٝمْمت٦م يتٕمٚمتؼ ومٞمام األؾم٤مؾمٞم٦م اًمريمٞمزة وطمدة ُيٛمثؾ ال اًمّمٞمٜمل اًمتٕمٚمٞمؿ أن إال  اًمتٕمٚمٞمؿ أمهٞم٦م  ورهمؿ

 اًمٕمٚمٛمتل وم٤مًمٌحت٨م ،اًمًٞم٤مق هذا ذم أيًْم٤م حمقرًي٤م دوًرا واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمٕم٥م وإٟمام ،اًمّمٞمٜمٞم٦م

 قمٜمتد اًمزاوي٦م طمجر وهق ،اًمتٕمٌػم ًمٜم٤م ضم٤مز إذا اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م قمٚمٞمف ىم٤مُم٧م اًمذي ٤مساألؾم هق

 ُمتـ سم٤مألؾمت٤مس ٟم٤مسمًٕمت٤م يمت٤من اًمتّمقر هذا وم٢من األُمر واىمع وذم - ُمتٓمقرة زراقمٞم٦م أو صٜم٤مقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت شمٌٜمل

 -(8) اًمًٚمٓم٦م عم٘م٤مًمٞمد ل ديٜم٩م ل شمًٚمؿ وىم٧م اًمّملم ذم اعمقضمقد واًمٌحثل اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمقاىمع

  : االقتصادية التهمية لعملية الالزم العلمي البحح يف اجلامعات دور : والأ

 وأقمتراف وأٟمٔمٛمت٦م ُمٕمتلم شمٜمٔمٞمٛمل هٞمٙمؾ ذات ُمًت٘مٚم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم سم٠مهن٤م اجل٤مُمٕم٦م شُمٕمرف

 وظمدُمت٦م اًمٕمٚمٛمتل واًمٌحت٨م اًمتتدريس ذم اًمرئٞمًتٞم٦م وفم٤مئٗمٝمت٤م وشمتٛمثتؾ ،ُمٕمٞمٜم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م وشم٘م٤مًمٞمد

 وشم٘متدم اًمتخّمّمتٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕم٦م ذات واألىم٤ًمم ٚمٞم٤متاًمٙم ُمـ جمٛمققم٦م ُمـ وشمت٠مًمػ ،اعمجتٛمع

 هتق ُم٤م وُمٜمٝم٤م اًمٌٙم٤مًمقريقس ُمًتقى قمغم هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م خمتٚمٗم٦م ختّمّم٤مت ذم ُمتٜمققم٦م دراؾمٞم٦م سمراُم٩م

  -(3)ًمٚمٓمالب قمٚمٛمٞم٦م درضم٤مت سمٛمقضمٌٝم٤م متٜمح اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ُمًتقى قمغم

 صتٜمقف ؿمتتك ذم اخلتؼمة وسمٞمت٧م ،وُمًتتقي٤مشمف صقره أرومع ذم اإلٟم٤ًمين اًمٗمٙمر ُمٕم٘مؾ وشٌمٕمد

 صتقر أرىمتك إمم وصتقاًل  اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٜمٔمري٤مت ًمتٓمٌٞمؼ اإلهل٤مم وُمّمدر ،واًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم اآلداب

  اًمتٓمقر رائدة وهل ،وشمٜمٛمٞمتٝم٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًم٘مٞمؿ قمغم ًمٚمحٗم٤مظ اًمريملم واًمريمـ ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

                                                 
 .112( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : جٌص١ٓ ل جٌخٍف١س جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌٕفؼ١س جٌرشجؾّحض١س ل، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

شؾغ عحذك، ( 2) ؽ ل،ِ  ٚ ٕذ ؽ ضؾح ً ل١حدز لد٠ٕ ٟ ظ ٓ ف ٌٍص١ س  ١ّس : دسجعس قٌح ٌٕط ٟ ضكم١ك ج ٌم١حدز ف ٟ : دٚس ج ٕر  . 172صــ ِكّذ أقّذ ػرذ ٌج

( ١ٍِؿددحْ ِؼدد١ا جٌػر١طدٝد : جٌؿحِؼددحش، ٔؾددأضٙح، ِفِٙٛٙددح، ٚظحتفٙددح ل دسجعددس ٚصددف١س ضك١ٍ١ٍددس ل جٌّؿٍددس جٌطشذ٠ٛددس، 3)

 . 214َ، صـ  2222، 54جٌى٠ٛص، ؾحِؼس جٌى٠ٛص، ِؿٍظ جٌٕؾش جٌؼٍّٟ، ػذد 
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  اًمثتروة وهتل جمتٛمتع يٛمتٚمٙمٝمت٤م صمتروة أهتؿ شمٜمٛمٞم٦م ذم اعمًئقًمٞم٦م وص٤مطم٦ٌم ،واًمتٜمٛمٞم٦م واإلسمداع

 - (1) اًمٌنمي٦م

 اًمتٓمقر اؾمتٛمرار هب٤م اعمٜمقط اعم١مؾم٤ًمت وهل ،اًمث٘م٤موم٦م وُمٜم٤مرات اًمٕمٚمؿ ُمٜم٤مسمع اجل٤مُمٕم٤مت وشُمٕمد

 اًمتتدريس هٞمئت٦م أقمْم٤مء ي٘مدُمٝم٤م اًمتل اعمٕمٚمقُم٤مت ظمالل ُمـ وذًمؽ ًمٚمٛمجتٛمع احلْم٤مري وشمقاصٚمف

 واًمتٓمتقر اًمٓمٌٞمٕمت٦م ىمتقاٟملم ُمتـ اعمزيتد ايمتِمت٤مف أضمتؾ ُمتـ اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٌحقصمٝمؿ ٟمتٞمج٦م واًمٓمالب

 شمٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اسمتٙمت٤مرات إمم واًمٜمٔمريت٤مت اًم٘متقاٟملم هتذه حتقيتؾ ُمـ ويمذًمؽ واًمث٘م٤مذم ضمتامقملاال

 -(8) احلٞم٤مة ُمًتقى رومع ذم شُم٤ًمهؿ

 ،ويمٞمًٗمت٤م يمتاًم  ،اؾمتتثامره وطمًتـ اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمتٞمؿ وُم١مؾمًت٤مت اجل٤مُمٕمت٤مت دور إصمراء وم٢من صمؿ وُمـ

 ،اعمجتٛمٕمت٤مت سمتلم احلْمت٤مري امُيزاًمت شم٘مدير ذم إًمٞمٝم٤م يًتٜمد اًمتل اعمٕم٤ميػم ُمـ ُيٕمد اًمٕم٤مئدات هذه وشمقفمٞمػ

 ُم١مؾمًت٤مت شُمٕمتتؼم وسمتذًمؽ - صتٜم٤مقمٝم٤م هتؿ واًمٗمٜمٞمتقن واخلؼماء ،ٟمت٤مضمٝم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل وم٤مًمت٘مدم

 أن طمٞمت٨ُم  ،ُم٘مدراشمتف ًمٙمتؾ اعمحريمت٦م ري٦متاًمٌِمت سمت٤مًم٘مقة اعمجتٛمتع يٛمتد اًمتذي اعمّمتٜمع هل اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ

 - (3) اعمجتٛمع ذم اًمِم٤مُمٚم٦م    تٜمٛمٞم٦ماًم ُمدظمالت وٛمـ األؾم٤مؾمٞم٦م اًمريمٞمزة سمحؼ يٕمدون ُمٜمٝم٤م اعمتخرضملم

 اعمتقارد شمٜمٛمٞمت٦م ـمريتؼ قمـ اًمٗم٘مر ُمـ واحلد اًمقـمٜمل االىمتّم٤مد شمٜمٛمٞم٦م ذم طمٞمقي دور اًمٕم٤مزم وًمٚمتٕمٚمٞمؿ

  -(1) اعمٕمروم٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ديٜم٤مُمٙمٞم٦م دومع ذم ه٤مُم٤من قم٤مُمالن ومه٤م ،االسمتٙم٤مر ىمدرات وشمٓمقير اًمٌنمي٦م

 ًمٚم٘مترٟملم اًمٖمتري اًمًتٞم٤مق إمم اآلن اعم٠مًمقومت٦م ّمتقرشمفسم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمِم٠مة شمرضمع قم٤مم، سمقضمف

 اًمؼميٓمت٤مين اًمٜمٔمت٤مم ُمـ ُمٕمدل ٟمٛمط قمغم أوهلام صقرشم٤من: ىم٤مُم٧م طمٞم٨م قمنم، واًمث٤مُمـ قمنم اًم٤ًمسمع

 يتؿ يم٤من ُم٤م ٟمحق وقمغم Liberal Arts سم٤مآلداب يتٕمٚمؼ ومٞمام ويم٤مُمؼميدج أويمًٗمقرد سمج٤مُمٕمتل ممثاًل 

 ًمٚمدراؾمت٤مت األعمت٤مين اًمٜمٔم٤مم ُمـ ُمٕمدًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة ضم٤مءت سمٞمٜمام اًمٜمٝمْم٦م، قمٍم ظمالل إدرايمٝم٤م

  ُمـ االؾمتٗم٤مدة سمٕمد ُمًٕم٤م اًمٜمٔم٤مُملم إدُم٤مج شمؿ قمنم، اًمت٤مؾمع اًم٘مرن وظمالل اًمٕمٚمٛمل- واًمٌح٨م اًمٕمٚمٞم٤م

                                                 
، 1َٛ جٌطشذ٠ٛددس، جٌّؿٍددذ جألٚي، جٌؼددذد ػرددذ جٌفطددحـ ؾددوي : ل ضكذ٠ددذ جٌؼ١ٍّددس جٌطؼ١ّ١ٍددس فدٟد ؾحِؼددس جٌّغددطمرً ل، ِؿٍددس جٌؼٍدد( 1) ، ١ٔٛ٠دٛد

 . 23َ، صـ  1223جٌمح٘شز 

جٌذٚسز جٌشجذؼس ٚجٌؼؾدش٠ٓ  –( جٌّؿحٌظ جٌم١ِٛس جٌّطخصصس : ضمش٠ش جٌّؿٍظ جٌمِٟٛ ٌٍطؼ١ٍُ ٚجٌركع جٌؼٍّٟ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح 2)

 .  22َ، صـ 1227جٌمح٘شز،  –

غ ٚجٌّغددطمرً ل، ِؿٍددس جٌؼٍددَٛ جٌطشذ٠ٛددس، جٌّؿٍددذ جألٚي، جٌؼددذد ( جٌغدد١ذ قغددٓ قغدد١ٕٓ : ل جٌؿحِؼددحش جٌّصددش٠س ذدد١ٓ جٌٛجلدد3)

 . 126 – 121َ، ؿ ؿ  1223،جٌمح٘شز، 1

ِحض١س، دِؾك( 4) ؼٍٛ ٌٍّ غٛس٠س  ١ّس ٌج ؼٍ ؿّؼ١س ٌج فمش، ٌج كذ ِٓ ٌج ؼحٌٟ فٟ ٌج ١ٍُ ٌج ٌطؼ ٛجقذ : دٚس ج ؿ١د ػرذ ٌج  . 25َ، صـ 2225، ِكّذٔ 
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 قمغم اعمتحدة، اًمقالي٤مت ذم ومروف شمؿ ُم٤م ٟمحق وقمغم اًمٕم٤مزم، ًمٚمتٕمٚمٞمؿ األعم٤مين اًمٜمٔم٤مم إصالطم٤مت

 ٟمٔم٤مم يمؾ الطمتٗم٤مظ وٟمتٞمج٦م -Undergraduate ومماأل اجل٤مُمٕمٞم٦م سم٤معمرطمٚم٦م اًمدراؾم٦م سمٕمد ُم٤م سمراُم٩م

 االضمتامقمٞمت٦م األدوار سمتلم اًمٍمتاع ُمـ ٟمقع ذًمؽ قمغم شمرشم٥م وم٘مد اعمتٛمٞمزة، وأهداومف سم٘مٞمٛمف شمٕمٚمٞمٛمل

 اًمتتدريس هٞمئت٦م أقمْمت٤مء ُمتـ سمٕمًْم٤م أن ذًمؽ اًمراهـ- اًمقىم٧م طمتك اًمتٕمٚمٞمٛمٞملم اًمٜمٔم٤مُملم ُمـ ًمٙمؾ

 اعمرطمٚمت٦م ذم واًمتتدريس اًمتٕمٚمٞمؿ أي ـ،اًمدوري أطمد سمٛمتٓمٚم٤ٌمت ًمٚمقوم٤مء ضمٝمدهؿ يٙمرؾمقن سم٤مجل٤مُمٕم٦م

 ذم األوًمقيت٦م إقمٓمت٤مء اآلظمتر اًمٌٕمض يٗمْمؾ سمٞمٜمام اًمٚمٞم٤ًمٟمس(- أو )اًمٌٙم٤مًمقريقس األومم اجل٤مُمٕمٞم٦م

 رؤيت٦م دمٛمتع سمٞمتٜمام اًمٕمٚمٞمت٤م- واًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سم٠مقم٤ٌمء ًمٚمقوم٤مء اجل٤مُمٕمل واًمٕمٛمؾ االهتامم

 -(1) ُمًٕم٤م سم٤معمرطمٚمتلم االهتامم سملم اجل٤مُمٕم٦م ًمدور صم٤مًم٨م ومريؼ

 ؿمتتتك ذم اعمجتٛمٕمتت٤مت شم٘متتدم ذم ؾمتتًٞم٤مأؾم٤م ًرادو اًمٕمتت٤مزم واًمتٕمٚمتتٞمؿ اًمٕمٚمٛمتتل اًمٌحتت٨م ويٚمٕمتت٥م

 ُم٤مديت٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت وُمراطمؾ وُمٜم٤مه٩م وأؾمس ىمقاقمد هل٤م قمٍمي٦م أداة اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اعمج٤مالت،

 اًمٓمريتؼ نإو - وشمٓمقيره اعمجتٛمع شمٜمٛمٞم٦م ذم ويًٝمؿ قمٛمٚمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م حي٘مؼ طمتك شمقومره٤م يٜمٌٖمل وسمنمي٦م

 اًمٌحت٨م ُمتٜمٝم٩م سم٢مشمٌت٤مع هتل واالضمتامقمتل االىمتّمت٤مدي اًمٜمٛمتق ُمٕمدالت زي٤مدة ًمتح٘مٞمؼ اعمْمٛمقن

 االىمتّم٤مدي٦م األٟمِمٓم٦م ُمـ ذًمؽ وهمػم واًمتج٤مرة واًمزراقم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م جم٤مالت ذم شمٓمٌٞم٘مف قمٜمد اًمٕمٚمٛمل

 -(8) ُمٜمٝم٤م يمثػمة ُمِم٤ميمؾ طمؾ شمًتٓمٞمع اًمتل واالضمتامقمٞم٦م

 إمم دورهت٤م يٛمتتد وإٟمتام ٘متطوم اًمتٕمٚمتٞمؿ قمتغم ي٘متٍمت ال احلديث٦م اجل٤مُمٕم٤مت دور أن ومٞمف الؿمؽ ومم٤م

 إًمٞمٝمت٤م يٜمٔمتر واالسمتٙمت٤مرات االظمؽماقمت٤مت هذه ،واسمتٙم٤مرات اظمؽماقم٤مت قمـ ُيًٗمر اًمذي اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 أن اجل٤مُمٕمت٦م قمتغم جيت٥م وًمٙمتـ ،األدراج طمٌٞم٦ًم شمٌ٘مك أن يٜمٌٖمل ال اعمٕمروم٦م هذه ل اعمٕمروم٦م إٟمت٤مج ل أهن٤م قمغم

 ل اعمٕمرومت٦م ٟم٘مؾ ل  ـمريؼ قمـ ذًمؽ ويٙمقن ٜمٝم٤مُم واإلوم٤مدة واالسمتٙم٤مرات االظمؽماقم٤مت شمٚمؽ شمٜمٗمٞمذ إمم شمًٕمك

   اًمّمٜم٤مقم٤مت أرسم٤مب سملم شمًقي٘مٝم٤م صمؿ اجل٤مُمٕم٦م داظمؾ ل طمْم٤مٟم٤مت ل ذم ودمريٌٝم٤م رقم٤ميتٝم٤م أي

                                                 
)1) Brubacher, J.S. and W. Rudy, “Higher Education in Transition: A History of American 

Colleges and Universities, 1263-1265”,  New York: Harper and Row, 1265: 171-221. 

 . 4( أ١ِش ضشوّحٟٔ، جٌّإضّش جٌٛطٕٟ ٌٍركع جٌؼٍّٟ ٚجٌطط٠ٛش جٌطفحٟٔ، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)
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 هٜمت٤م وُمتـ - اًمّمتٜم٤مقم٦م وقمت٤ممل اجل٤مُمٕمت٦م سملم وصمٞم٘م٦م رواسمط شمٜمِم٠م صمؿ وُمـ 5 اعمختٚمٗم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤مت

   -(1) االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم ومَٕم٤ماًل  ٝم٤مًُم٤مإؾم وشُمًٝمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمّمٜم٤مقم٦م جمتٛمع ُمع اجل٤مُمٕم٦م شمٚمتحؿ

 شمتزود اًمتتل اًمرئٞمًتٞم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞمت٦م اًمؽمسمقيت٦م اعم١مؾمًت٤مت إطمتدى اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت

 اًمٕم٤مُمٚمت٦م اًم٘متقى شمٜمٛمٞمت٦م هتدف ختتدم وم٢مهنت٤م واإلداريت٦م اًمٗمٜمٞمت٦م اًمٙمٗمت٤مءات ُمـ حيت٤مضمف سمام اعمجتٛمع

 حتتقالت ُمتـ سمتف يتًتؿ ُمت٤مو ،اعمجتٛمتع وُمتٓمٚم٤ٌمت األومراد طم٤مضم٤مت قمغم وشم٘مػ ،هل٤م واًمتخٓمٞمط

 -(8) وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م وقمٚمٛمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وصم٘م٤مومٞم٦م اضمتامقمٞم٦م

 اًمت٘متدم ُمقايمٌت٦م ُمٝمٛمت٦م يم٤مهٚمٝمت٤م قمتغم شم٘متع اًمتل اعم١مؾم٦ًم أهن٤م قمغم اجل٤مُمٕم٦م إمم يٜمٔمر وًمذًمؽ

 ذم واًمدراؾمت٤مت األسمحت٤مث وإضمتراء شمٓمٌٞم٘م٤مشمتف واؾمتتٞمٕم٤مب شمٓمقيره قمغم واًمٕمٛمؾ اًمٕم٤ممل ذم اًمٕمٚمٛمل

 -(3) األظمرى اعمجتٛمع ُم١مؾم٤ًمت سملم واعمٙم٤مٟم٦م سم٤مًمت٘مدير حتٔمك ظمالًمف وُمـ ،اعمٕمروم٦م ُمٞم٤مديـ خمتٚمػ

 طمتلم ،ًمٚمج٤مُمٕمت٦م أصؾ هق سمؾ ،ُمًٕم٤م واًمتٜمٛمٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٤مت أؾم٤مس هق اًمذي اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م

 ُمـ ومتٜمٛمق ،ُمقوققمف ذم لمتٞمز ُمريمز ل هل٤م ومٞمح٘مؼ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم يدأب ُمـ أقمْم٤مئف ُمـ ي٘مقم

 ئمٝمتر ذًمتؽ ويمؾ ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمٕمروم٦م إمم ضمديًدا ويْمٞمػ ،آوم٤مىمف وشمتًع ،اًم٤ٌمطم٨م ُمٕم٤مرف ظمالًمف

 ىمْمت٤مي٤م ُمقاضمٝمت٦م شمًتتٓمٞمع ال اجل٤مُمٕمت٦م ألن ،ًمٚمتٜمٛمٞمت٦م أصؾ أيًْم٤م وهق - ـمالسمف وقمغم شمدريس قمغم

 اًمّمتٜم٤مقم٦م ُمِمتٙمالت وظم٤مصت٦م ،اعمختٚمٗمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م اعمِمتٙمالت وشمِمخٞمص واًمتٜمٛمٞم٦م اعمجتٛمع

     -(1) اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمٖمػم وشمٓمقيره٤م هل٤م احلٚمقل وشم٘مديؿ واًمزراقم٦م

 قمتغم واًمِمٕمقب األُمؿ طمٞم٤مة ذم األمهٞم٦م سم٤مًمغ سمدور احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اجل٤مُمٕم٤مت رؾم٤مًم٦م شم٘مقم

 اجل٤مُمٕمت٤مت رؾمت٤مًم٦م ومت٢من اعمٜمٓمٚمتؼ هتذا وُمـ ،واالضمتامقمل االىمتّم٤مدي شمٓمقره٤م ُمراطمؾ اظمتالف

  شم٘مدم ذم اعمِم٤مريم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م ىمٞم٤مم ذم األومم اًمقفمٞمٗم٦م شمتٚمخص ،٦مٞمرئٞمً  وفم٤مئػ صمالث ذم شمٙمٛمـ

                                                 
 .١15س ل دٚس جٌؿحِؼحش فٟ جٌط١ّٕس جاللطصحد٠س ل، ِشؾغ عحذك، صــ( ؽ١ٙذ ٠ٛعف، وٛسٚ ٔحذؾ١ّح : جضؿح٘حش فٟ جٌط1ّٕ)

َ، صـ  2225ِكذدجضٗ ِٚرشسجضٗ ٚٚعحتطٗ، دجس جٌٛفحء، جإلعىٕذس٠س،  –( سِضٞ ػرذ جٌكٟ : جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ٚجإلٌىطشٟٚٔ 2)

13. 

ٍّٛجؾٙدس ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ (ػرذ هللا ؽّص جٌّؿ١ذي ٚآخشْٚ : جٌركع جٌؼٍّٟ فٟ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ل ئؽىح١ٌحش ٚآ١ٌحش 3ٌ)

64. 

ِذجخٍدس قدشز ل،  جٌّدإضّش جإلل١ٍّدٟ جٌؼشذدٟ قدٛي جٌطؼٍد١ُ جٌؼددحٌٟ،  –( ِكّدذ غدحُٔ : ل جٌؿحِؼدس،  جٌركدع جٌؼٍّدٟ ٚجٌط١ّٕدس 4)

 .  1َ، صـ  1225ذ١شٚش، ِحسط 
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 اًمٕمٚمتقم سمٛمختٚمتػ اًمٓمتالب وشمزويد واًمتدريس اًمتٕمٚمٞمؿ ـمريؼ قمـ وذًمؽ ،وٟمنمه٤م وم٦ماعمٕمر

 اعمًتقى ُمـ واإلداري٦م اًمٗمٜمٞم٦م تاعمٝم٤مرا ذات اًمٌنمي٦م اًم٘مقى إقمداد إمم إو٤موم٦م ،اعمختٚمٗم٦م واعمٕم٤مرف

 ًمتح٘مٞمتؼ اًمٕمٛمتؾ ُمقاىمتع خمتٚمتػ وذم ،اعمجتٛمتع إًمٞمٝمت٤م حيت٤مج اًمتل اًمتخّمّم٤مت خمتٚمػ ذم اًمٕم٤مزم

 - واالضمتامقمٞم٦م ٦ماالىمتّم٤مدي اًمتٜمٛمٞم٦م

 خمتٚمتػ ذم  اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ذم أؾمت٤مس سمتدور اجل٤مُمٕمت٦م ىمٞم٤مم ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمقفمٞمٗم٦م وشمتٚمخص

 أمهٞمت٦م وشمزداد ،شمٓمقيره٤م قمغم واًمٕمٛمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمٕمروم٦م جم٤مالت

 ٤مُمٕملاجلت اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ـمريتؼ قمـ إذ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمثقرة قمٍم احل٤مرض اًمٕمٍم ذم اًمقفمٞمٗم٦م هذه

 - واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م شم٠مظمر عمِمٙمٚم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمتِمخٞمص ذم اجل٤مُمٕم٤مت ًٝمؿشمُ  أن يٛمٙمـ

 اًمتث٘مٞمٗمل دوره٤م ـمريؼ قمـ اعمجتٛمع ظمدُم٦م ذم شمٙمٛمـ هن٤م٢موم اجل٤مُمٕم٦م ًمرؾم٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمقفمٞمٗم٦م أُم٤م

 ٤متاالدم٤مهت وشمتدقمٞمؿ ،اًمٕم٤مُمتت٦م واًمتققمٞمت٦م االضمتامقمٞم٦م اخلدُم٤مت شم٘مديؿ ذم واعمِم٤مريم٦م رؿم٤مديواإل

 سمٌٕمْمتٝم٤م ُمتّمٚم٦م اًمثالث اًمقفم٤مئػ هذه أن اًمقاوح وُمـ - اعمرهمقسم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًم٘مٞمؿ االضمتامقمٞم٦م

 اًمتقفمٞمٗمتلم قمتغم ٤ًٌمؾمتٚم ١مصمريُ  اًمقفم٤مئػ هذه إطمدى ذم ظمٚمؾ أي نأ سمحٞم٨م ً٘م٤موصمٞم ـًم٤مارشم٤ٌم وُمرشمٌٓم٦م

 -(1) لمشماألظمر

 وم٤مقمٚمٞمت٦م ـُمت زاد أن األيمت٤مديٛمل اًمٕمٛمتؾ ذم األوًمقيت٦م واطمتالًمف اًمدور هذا ًمٔمٝمقر يم٤من وىمد

  :(2) هي يمؾجامعات ايمرئقسقة األهداف أن كجد هـا ومن ،قمزًمتٝم٤م ُمـ وإظمراضمٝم٤م اجل٤مُمٕم٦م

  - اعمٕمروم٦م أضمؾ ُمـ االؾمتٓمالع طم٥م ًمٗمٚمًٗم٦م اجل٤مُمٕم٤مت شمٌٜمل ,1

 وشم٘مًتٞمؿ اًمتخّمتص عمٗمٝمتقم اًمٕمٚمٛمتل سم٤مًمٌحت٨م اهتامُمٝم٤م ظمالل ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت يمرؾم٧م ,8

 اًمٕمٚمتقم ذم وسمخ٤مصت٦م رذماعمٕمت واًمٜمٛمتق اًمتٓمقر وُمع ،ُمتخّمّم٦م قمٚمٛمٞم٦م ألىم٤ًمم اًمٙمٚمٞم٤مت

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م-

                                                 
إضّش جٌؼددحَ جٌػددحٟٔ ( ؽددرحٔٗ، صوددٟ ِكّددٛد :  دٚس جٌؿحِؼددحش فددٟ جٌط١ّٕددس جاللطصددحد٠س ٚجالؾطّحػ١ددس، ذكددع ِٕؾددٛس فددٟ جٌّدد1)

 . 36 – 34َ، صـ صـ 1273ٌٍؿحِؼحش جٌؼشذ١س ذحٌمح٘شز، جضكحد جٌؿحِؼحش جٌؼشذ١س، 

)2)  Ebifania,R. and Castro Responso: "The University in the Developing Philippines" 

N.Y.,Asha Puplishing House INC 1221., : p. 47 . 
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 اًمٌحثل ًمدوره٤م أداءه٤م ذم يقضمٝمٝم٤م سمحٞم٨م ،ًمٚمج٤مُمٕم٤مت وؾمٞم٤مد اضمتامقمل ُمٜمٔمقر شمٙمقيـ ,3

  - اعمجتٛمع ظمدُم٦م ذم ودوره٤م

 زُمٜمًت٤م وأىمٍمت صٕمقسم٦م أىمؾ قم٤مًمًٞم٤م شمٕمٚمٞماًم  شم٘مدم سمحٞم٨م شم٘مٚمٞمدي٦م همػم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م سمراُم٩م شمّمٛمٞمؿ ,1

  - اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمؼماُم٩م ُمـ ُمروٟم٦م وأيمثر

 األسمح٤مث وم٢من آلظمر، سمٚمد ُمـ خيتٚمػ احل٤مًمٞم٦م األسمح٤مث أوًمقي٤مت شمّمٜمٞمػ أن ُمـ اًمرهمؿ وقمغم

 ًمٚمٕمديتد اًمتّمدي ذم وم٤مقماًل  إؾمٝم٤مًُم٤م أؾمٝمٛم٧م اعمت٘مدُم٦م اًمدول ذم وسمخ٤مص٦م اجل٤مُمٕم٤مت هب٤م شم٘مقم اًمتل

 New) يمت٤مسمتف ذم David,D.Henry حتدث وىمد اعمجتٛمٕم٤مت- هذه شمقاضمٝمٝم٤م اًمتل اعمِمٙمالت ُمـ

priorities in Research ) ذم إٟمجت٤مزات سمثالصمت٦م اجل٤مُمٕمت٤مت شم٘متقم سم٘مقًمف: اإلٟمج٤مزات هذه قمـ 

   :(1) اًمٌٚمد خلدُم٦م اًمراُمٞم٦م األسمح٤مث جم٤مل

 يم٤مًمزراقمت٦م، اعمختٚمٗمت٦م، ًمٚم٘مٓم٤مقمت٤مت رواًدا ًمٞمٙمقٟمتقا وإقمتدادهؿ واًمٜمًت٤مء اًمرضمت٤مل شمتدري٥م : أوهلام

   واًمٓم٥م- واًمّمٜم٤مقم٦م،

 وم٤مجل٤مُمٕمت٦م إًمٞمٝمت٤م، شمتقصتؾ تلاًم ًمألسمح٤مث ٟمتٞمج٦م اًمتٕمٚمٞمؿ قمٛمٚمٞم٦م أصمٜم٤مء اجل٤مُمٕم٦م شمٓمقير :شماكقفام

 واإلسمداع- احل٘مٞم٘م٦م قمـ اًمٌح٨م ُمٜمف اًمٖمرض األيم٤مديٛمل اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م ُمريمز

 أن ذًمتؽ اعمختٚمٗم٦م، اًم٘مٓم٤مقم٤مت ذم اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمتدريًٞم٦م اهلٞمئ٦م أقمْم٤مء ُمـ االؾمتٗم٤مدة :شمايمثفام

 واإلطمّمت٤مئٞملم اعمًتِمت٤مريـ ُمتـ جمٛمققمت٦م يِمٙمٚمقن وىمدرات ُمقاه٥م يٛمتٚمٙمقن اًمذيـ اعمدرؾملم

 إقمتداد إمم اًمتتدريس أو   اًمتٕمٚمتٞمؿ قمٛمٚمٞمت٦م ومٞمتف هتتدف اًمتذي اًمقىم٧م وذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت- ذهه ًمدى

 وحتديتد واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اعمٕمرومت٦م ايمتِم٤مف إمم هتدف اجل٤مُمٕمٞم٦م األسمح٤مث وم٢من شم٠مهٞمٚمٝمؿ، و اخلرجيلم

 اؾمتخداُمٝم٤م- جم٤مالت

                                                 
)3) David, D. Henry: 1262, لNew priorities in Research"  in Raymond A.Howes (ED.) vision 

and purpose in Higher Education Washington D.CP.162.  
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 ذم األوًمقيت٦م واطمتالهلت٤م واألُمريٙمٞم٦م، األورسمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ يمؾ ذم األومٙم٤مر هذه واٟمتنمت

 -(1) االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م أضمؾ ُمـ األيم٤مديٛمل اًمٕمٛمؾ

 أضمتؾ ُمتـ األسمح٤مث ذم ومَٕم٤مل سمدور شُم٤ًمهؿ اعمختٚمػ سمِمٙمٚمٝم٤م اجل٤مُمٕم٤مت أن ُمـ اًمرهمؿ وقمغم

 هوذه سمـػقوذ سمواصمه اًمٕمقائؼ سمٕمض هٜم٤مك أن ايمتِمٗم٧م ل اًمدرة اًم٤ٌمري قمٌدل دراؾم٦م أن إال اًمتٜمٛمٞم٦م،

 : (2)مـفا ايمعرزمقة ايمبالد دم األزمحاث

٤مئد ٘م٤مداالقمت ,1 حتت٦م، األيم٤مديٛمٞم٦م ًمألسمح٤مث اًمت٘مٚمٞمدي سم٤معمٗمٝمقم اًم  األسمحت٤مث قمتغم اًمٙمتكم واًمت٠ميمٞمتد اًٌم

   األؾم٤مؾمٞم٦م-

 وؾمتد اعمجتٛمتع ُمِمتٙمالت حلتؾ اًمتتدري٥م قمـ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث ذم اًمٕم٤مُمٚملم اسمتٕم٤مد ,8

  اطمتٞم٤مضم٤مشمف-

ًتقردة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقيع ذم اًمٗمِمؾ ,3  هتذا عمٕم٤مجل٦م ضمٝمقد أي٦م سمذل قمدمو اعمحٚمٞم٦م، طم٤مضم٤مهت٤م ًمتالئؿ اعم

   اًمقوع-

   اعمختٚمٗم٦م- األسمح٤مث ُمرايمز سملم اًمتٜمًٞمؼ إمم االومت٘م٤مر ,1

  : العالي التعليم تطور ثانًيا:

 يمدوًم٦م ُمقضمقدة واًمّملم اًمًالم قمٚمٞمف اعمًٞمح اًمًٞمد ُمٞمالد ىمٌؾ واًمٕمنميـ اًمث٤مين اًم٘مرن ُمٜمذ 

 اًمٓمقيتؾ شم٤مرخيٝم٤م قمّمقر مجٞمع ذم ومٝمل ضم٤مُمد، ًمِمٕم٥م ممٞمزة صم٘م٤مذم وذات اضمتامقمل ٟمٔم٤مم ذات ممٞمزة

٤ًٌم اًمٕمّمتقر ُمتـ رتقمّمت أي يِمت٤مهد ومل صٗم٤مهت٤م، ذم واطمدة ًمدوًمتٝم٤م، ُمِم٤مهب٦م  اًمِمتٕم٥م ُمثتؾ ؿمتٕم

 سم٢مظمالص شمٕمٙمس اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م ويم٤مٟم٧م ًمٚماميض، اخلْمقع قمغم ـمقياًل  ُمث٤مسمرشمف طمٞم٨ُم  ُمـ اًمّمٞمٜمل

 يٙمتـ مل ًمًت٥ٌما وهلتذا اًمديٜمٞمت٦م، وومٚمًتٗمتف طمٞم٤مشمف ومٚمًٗم٦م وظمّم٤مئص اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع ظمّم٤مئص

 سمتلم اًمت٤مُم٦م ًمٚمٕمالىم٦م واوًح٤م ُمث٤ماًل  يتخذ أن يٛمٙمـ اًمّمٞمٜمل اًمٜمٔم٤مم همػم آظمر شمرسمقي ٟمٔم٤مم أي هٜم٤مك

  قمٛمٚمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م وشُمٕمتؼم قم٤مم، سمقضمف واحلٞم٤مة اًمؽمسمٞم٦م وسملم االضمتامقمل اًمٙمٞم٤من وسملم اًمؽمسمٞم٦م

                                                 
 . 32َ،  صـ 1255ػض جٌذ٠ٓ  فشجؼ : جٌط١ّٕس جاللطصحد٠س ٚجالؾطّحػ١س فٟ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ، دجس جٌفىش جٌؼشذٟ، ( 1)

َ،  ػّدحْ، صدـ  1255، أوطدٛذش 157، ػدذد 13حٌٟ فدٟ جٌدٛطٓ جٌؼشذدٟ، جٌّؿٍدذ ػرذ جٌرحسٞ جٌذسز : ٔٛػ١س جٌطؼٍد١ُ جٌؼد  (2)

11. 
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 يتخٓم٤مه، أو قمٜمف يتخٚمػ ال يمل اعم٤ميض طمٞم٤مة اًمٗمرد ذم شمريمز أن إمم وهتدف ًمٚماميض، شمٚمخٞمص

 ومٞمتف، يٗمٙمر وُم٤م سمف يِمٕمر وُم٤م يٕمٛمؾ ُم٤م ًمٚمٗمرد حتدد أن قمغم ُمراطمٚمٝم٤م ُمـ ُمرطمٚم٦م يمؾ ذم شمٕمٛمؾ وهل

 -(1)اٟمٗمٕم٤مالشمف قمـ اًمتٕمٌػم ويمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ هب٤م يتؿ اًمتل اعُمثغم اًمٓمري٘م٦م ًمف شمرؾمؿ وهل

 ٜم٤متاعمتدي أىمدم ُمـ شُمٕمد ُمدٟمٞمتٝمؿ وسم٠من ُمقطمدة، قم٤مُم٦م صم٘م٤موم٦م ذو ؿمٕم٥م سم٠مهنؿ اًمّمٞمٜمٞمقن يتٛمٞمز

 أسمٓمت٤مهلؿ – اجلٜمتقد ال – ُمتٜمٝمؿ اًمٕمٚمتامء يٕمتتؼمون ومٙمت٤مٟمقا اًمتت٤مريخ- ذم وأهمٜم٤مهت٤م اًمٕم٤ممل ذم اًم٘م٤مئٛم٦م

 -(8)اعمٗمْمٚملم

 يمتؾ ذم  اسمتدائٞمت٦م ُمدرؾمت٦م ومتتح قمغم ي٘مقم يمقٟمٗمقؿمٞمقس قمٍم ذم اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمٜمٔم٤مم يم٤من وىمد

 ذم ٤مُمٕمت٦موضم أهة، 066 ؾمتٙم٤مهن٤م قمدد يٌٚمغ ُمديٜم٦م يمؾ ذم صم٤مٟمقي٦م وُمدرؾم٦م أهة، 80 ي٘مٓمٜمٝم٤م ىمري٦م

 اًمٓمٌ٘مت٤مت أسمٜمت٤مء قمغم ُم٘مّمقًرا اجل٤مُمٕم٦م دظمقل ويم٤من أهة، 8066 ؾمٙم٤مهن٤م قمدد يٌٚمغ ُم٘م٤مـمٕم٦م يمؾ

 واًمث٤مٟمقيت٦م االسمتدائٞمت٦م اعمتدارس ذم وشمٗمقىًمت٤م يمٗم٤مءة ئمٝمرون وُمـ وٟمٌالء، وأُمراء ُمٚمقك ُمـ اًمراىمٞم٦م

 - (3) شمٗمرىم٦م سمال اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت ألسمٜم٤مء ُمٗمتقطم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل

 اًم٘مديٛمت٦م، اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمؽمسمٞمت٦م ذم اًمتٕمٚمٞمٛمتل اًمًتٚمؿ هن٤مي٦م اًمّملم ذم زماًمٕم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ ُمرطمٚم٦م متثؾ

 اًمٕم٤مُم٦م االُمتح٤مٟم٤مت ًمدظمقل اؾمتٕمداًدا األدسمٞم٦م واعم٘م٤مالت اًمرؾم٤مئؾ يمت٤مسم٦م قمغم اًمٓمالب يتٛمرن وومٞمٝم٤م

 اعمدن ذم شُمقضمد اًمتل اًمٕمٚمٞم٤م واعمدارس اًمٙمٚمٞم٤مت ذم اًمدراؾم٦م وشمتؿ اعمرطمٚم٦م، هذه هن٤مي٦م ذم دمرى اًمتل

 اًمتقؾمتع اعمت٘مدُمت٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞمت٦م اعمرطمٚم٦م هذه ذم اًمٓم٤مًم٥م قمغم ويتٕملم أهٚمٞم٦م، أهمٚمٌٝم٤م ذم وهل اًمٙمؼمى

  - (1) اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمدراؾم٤مت ذم واًمتٌحر

                                                 
( سِضٞ أقّذ ػرذ جٌكدٟ : ضطدٛس جٌفىدش جٌطشذدٛٞ ػردش جٌطدحس٠خ دسجعدس فدٟ جألصدٛي جٌطحس٠خ١دس ٌٍطشذ١دس، ص٘دشجء جٌؾدشق، 1)

 .17 - 16َ، صـ صـ  2222جٌطرؼس جألٌٚٝ، جٌمح٘شز 

 . 121َ، صـ 1256ص١ٕٟ، ِىطرس ٔٙضس ِصش، جٌمح٘شز، جٌٕرٟ جٌ –( قغٓ عؼفحْ : وٛٔفٛؽ١ٛط 2)

شز،  ( 4( م٘ح ٌطٛص٠غ، ٌج ٚج ٌٕؾش  ٚج ٌٍطرحػس  ٟ، دجس لرحء  فىش جإلٔغٔح ٛٔفٛؽ١ٛط سجتذ ٌج ٛٔٝ سعوْ : و  .55َ،  صـ  1225صوـ ذغ١

ٍطشذ١دس، ِشؾد( 1( ٌطحس٠خ١دسٌ  ي ج ٌطدحس٠خ دسجعدس فٟد جألصٛد ٌطشذٛٞ ػرش ج فىش ج كٟ : ضطٛس ٌج  – 17غ عدحذك، صـد صـد  سِضٞ أقّذ ػرذ ٌج

15 . 
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 ُمتع ُمتامؿمٞم٤ًم يمٚمف، اًمٕم٤ممل ُمًتقى قمغم يمٌػم ٟمٓم٤مق قمغم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ شمقؾمع اًمٕمنميـ، اًم٘مرن أصمٜم٤مء وذم

 اعمجتٛمع- ذم اجلذري٦م واًمتٖمٞمػمات ًمت٘مٜمٞم٤مت،وا اًمٕمٚمقم، ذم ريٕم٦متاًمً واًمتٓمقرات اًمتّمٜمٞمع، ذم اًمتقؾمع

 اعمٝمترة اًمٕمامل قمغم اًمٓمٚم٥م ذم شمتٛمثؾ ُمتٕمددة، اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمتقؾمع وراء اًمتل واألؾم٤ٌمب

 اخلتدُم٤مت، ىمٓمت٤مع ذم سم٤مًمتقؾمتع شمترشمٌط طمرومٞم٦م، ؿمٌف ضمديدة ُمٝمـ وٟمٛمق االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ٟمتٞمج٦م

 -(1)مجٞمًٕم٤م ًمٚمًٙم٤من اعمٕمٞمِم٦م ي٤متُمًتق ارشمٗم٤مع ذًمؽ يمؾ وومقق ًمٚمِم٤ٌمب اًمتِمٖمٞمؾ ومرص وزي٤مدة

 وراء شمٙمٛمتـ اًمتتل اًمرئٞمًتٞم٦م اًم٘متقى هتل اًمت٘مٜمٞم٦م واًمتٓمقرات االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق يم٤من وسمٞمٜمام

 يم٤مٟم٧م االضمتامقمل اًمٕمدل اقمت٤ٌمرات وم٢من األظمػمة، اًمٕم٘مقد ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمًٌقق همػم اًمتقؾمع

 قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمتقؾمع يٕمٛمؾ أن األُمؾ ويم٤من وُمنموقًم٤م- ىم٤مٟمقٟمًٞم٤م اًمتقؾمع هذا ضمٕمؾ ذم أيًْم٤م ُمٝمٛم٦م

 األهداف سملم اًمًٕمٞمد اًمٓمٞم٥م اًمتٓم٤مسمؼ يٕمٙمس مم٤م اًمٗمرص،  شمٙم٤موم١م ُمـ ممٙمـ ىمدر أيمؼم حت٘مٞمؼ شمٞمًػم

 -(8) واالىمتّم٤مدي٦م االضمتامقمٞم٦م

 شمٜمٔمتٞمؿ سم٢مقمت٤مدة اًمّمتٞمٜمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة ىم٤مُم٧م اًمٕمنميـ اًم٘مرن مخًٞمٜمٞم٤مت سمداي٦م وذم

 واعمٕمٚمٛمتلم اًمّمتٜم٤مقمل اًمٌٜمت٤مء ذم األيمٗمت٤مء اعمتخّمّملم إقمداد ٝم٤مصم٘مٚم ُمريمز ضم٤مقمٚم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمدارس

 هتذا سمٕمتد - اًمِمت٤مُمٚم٦م اجل٤مُمٕمت٤مت وشمٕمزيتز وشمٜمٔمتٞمؿ اعمتخّمّم٦م اعمٕم٤مهد شمٓمقير هدف إمم وصقاًل 

 واًمٜمقع ،اًمِم٤مُمٚم٦م اجل٤مُمٕم٤مت األول اًمٜمقع : كوفمكم إلم سمـؼسم ،ضم٤مُمٕم٦م 131 اًمّملم ذم يم٤من اًمتٜمٔمٞمؿ

 اعمٕم٤مهتد شمٓمتقير اًمتٜمٔمتٞمؿ هتذا ٟمتٞمجت٦م ويم٤مٟمت٧م ،تخّمّم٦ماعم واعمدارس اعمتخّمّم٦م اعمٕم٤مهد اًمث٤مين

 -(3) واًمٜم٤مئٞم٦م احلدودي٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٕمزيز اعمتخّمّم٦م واهلٜمدؾمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 وشمقًمت٧م ،اًمتٌالد أٟمحت٤مء يمتؾ ذم سمدىمت٦م واجل٤مُمٕمت٤مت اًمٙمٚمٞمت٤مت شمٜمٔمٞمؿُ  شمؿ م 1408 قم٤مم وذم

 ذم اًمقفمت٤مئػ وحتديتد اًمتًجٞمؾ ُمـ يمؾ وووع - اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وإدارة شمًٞمػم ُمًئقًمٞم٦م احلٙمقُم٦م

  مل أٟمف طمتك ضم٤مُمًدا اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٔم٤مم يم٤من وًمٙمـ ،اًمدوًم٦م شمتٌٜم٤مه٤م اًمتل اعمريمزي٦م ؿمديدة اخلُٓم٦م إـم٤مر

                                                 
(2)   Hong Liu and Yunzhoug Jiang : op. cit . 

3) )  Chen Hongjie : On advanced knowledge and higher education. Higher education press 

and springer – verlag, front educ, China , 2222 , 4 (1) : p. 56 . 

 .55ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ ( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ  : جٌطؼ١ٍُ جٌص1١)
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 اًمٙمٚمٞمت٤مت ص٤مرت اًمقىم٧م ُمرور وُمع اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل ذم اًمنيع ًمٚمت٘مدم يًتجٞم٥م أن يٛمٙمٜمف

 اًمًتٜمقات وظمتالل اًمث٘م٤مومٞمت٦م اًمثتقرة صمٜمت٤مءوأ - اعمٜمتٔمر اًمتٓمقر يتح٘مؼ ومل اٟمٖمالىًم٤م أيمثر واجل٤مُمٕم٤مت

 اًمٓمتالب ُمتـ ُمٚمٞمقن 1،1 طمقازم وفمؾ ،وضم٤مُمٕم٦م يمٚمٞم٦م ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر ُمٞمزاٟمٞم٤مت ختٗمٞمض شمؿ اًمٕمنم

   -(1) شمدري٥م سمال

 م 1421 إمم 1411 قمت٤مم ُمتـ اؾمتتٛمرت اًمتل ل اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ل اعمًامة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وم٤محلريم٦م

 االٟمْمت٤ٌمط واوتٓمرب ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٓمٌٞمٕمل راًمتٓمق شمقىمػ ومخالهل٤م ،اًمّملم قمغم طمٚم٧م يم٤مرصم٦م يم٤مٟم٧م

 سم٤مًمِمتٕم٤مرات واًمث٤مٟمقيت٦م االسمتدائٞمت٦م ًمٚمٛمتدارس اًمدراؾمتٞم٦م اعمٜمت٤مه٩م وطُمِمتٞم٧م اًمٓمٌٞمٕمتل اًمتٕمٚمٞمٛمل

 وُمتٜمٝمؿ ًمٚمٛمث٘مٗمتلم االضمتامقمٞمت٦م اعمٙم٤مٟم٦م وشمدٟم٧م ،اًمٓمالب ىمٌقل قمـ اجل٤مُمٕم٤مت وشمقىمػ ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

  - (8) اعمدرؾمقن

 ُأـمٚمتؼ وُمت٤م يم٤مُماًل  حتٓمٞماًم  اًمّملم ذم ٨ماحلدي اًمتٕمٚمٞمٛمل األؾم٤مس سمتحٓمٞمؿ اًمثقرة ىم٤مُم٧م وًم٘مد

 واًمث٘م٤مومت٦م اًمٕمٚمتقم ُمّمػم شمٖمٞمػم اًمقاىمع ذم وهق ل اًمؼموًمٞمت٤مري٦م ًمٚمديمت٤مشمقري٦م اًمِم٤مُمؾ اًمتٓمٌٞمؼ ل قمٚمٞمف

 - اًمتت٤مرخيل اًمت٘متدم حمتؾ اًمت٤مرخيل اًمت٘مٝم٘مر وأصٌح ،اًمٕمٚمقم حمؾ ًمٞمحؾ واًمٖم٤ٌمء اجلٝمؾ واؾمتخدام

 اًمّمتلم وقمتزل ،اًمٕم٤معمٞم٦م احلديث٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمع  واًمت٤ٌمدالت اًمّمالت ىمٓمع اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة وشمٕمٛمدت

  -(3) اًمث٘م٤مذم االٟمٖمالق وؾمٞم٤مؾم٦م األضمٜمٌل ُمٕم٤مداة ٟمزقم٦م سمتٓمٌٞمؼ ضمديد ُمـ اًمٕم٤ممل قمـ

 طم٘مٞم٘مت٦م وهتذه ،ًمٚمث٘م٤مومت٦م يمتؼمى ويم٤مرصم٦م قم٤مرُم٦م ومقى يم٤مٟم٧م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة أن اًمرهمؿ وقمغم

 ويرى ،صم٘م٤مومٞم٦م فم٤مهرة ذاهت٤م طمد ذم وم٢مهن٤م ذًمؽ ُمـ سم٤مًمرهمؿ وًمٙمـ ،اًمّملم ذم اجلٛمٞمع هب٤م يٕمؽمف يٙم٤مد

 احلتدي٨م اًمّمتلم شمت٤مريخ ذم صمري٦م دمرسم٦م شُمٕمد اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة أن اًمّملم وأدسم٤مء يمت٤مب ُمـ يمٌػم قمدد

  وإصدار اعمدرؾملم سمٛمح٤ميمٛم٦م اعمدارس ًمتالُمٞمذ ؾمٛمح رتقمّم ذم اًمرقم٥م ُمِم٤مهد ُمـ سم٤مًمرهمؿ

                                                 
َ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١دح فٟد جٌصد١ٓؽ١ٓ ضؾ١ٕشٚ، صجٔؽ ؽحٚصٚٔؽ : ل ضدأغ١ش جالٔفطدحـ ٚجإلصدوـ ػٍٝد جٌطؼٍد١ُ جٌؿدحِ( 2) ل، ضشؾّدس : ؼٟ ٌٍؼٍٛد

 .53-52َ، صـ صـ  1256، ِشوض ِطرٛػحش ج١ٌٛٔغىٛ، جٌمح٘شز، ١ٌ164ٍٝ عؼذ ذحٌِٛحي، ِؿٍس جٌؼٍُ ٚجٌّؿطّغ، جٌؼذد 

 . 12( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ  : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

فطددشز ِدٓد ( 4) ٟ فدٟد ٌج صدد١ٕ ؿطّددغ ٌج ٚضأغ١ش٘ددح ػٍدٝد جٌّ  ْ َ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد   1211 – 1542ِكّددذ غش٠ددد ِكّددذ : ل قددشخ جألف١دٛد

222. 
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 طمٔمت٤مئر ؾداظم واطمتج٤مزهؿ أؾم٤مشمذهتؿ سم٢مه٤مٟم٦م اجل٤مُمٕم٤مت وًمٓمالب ،سم٤مإلقمدام قمٚمٞمٝمؿ أطمٙم٤مم

 دوًم٦م اًمّملم شمٙمقن أن ىمٚمٌف صٛمٞمؿ ُمـ ي٠مُمؾ ،قمٔمٞماًم  ىمقُمًٞم٤م صمقرًي٤م سمٓماًل  سمقصٗمف ،ُم٤مو ويم٤من - اعمقار

 ًمٙمتؾ احلٚمتقل ووع شمًتٓمٞمع اًمتل سم٤مًمثقرة قمٛمٞمً٘م٤م إيامًٟم٤م ي١مُمـ يم٤من أٟمف اعمِمٙمٚم٦م وًمٙمـ وهمٜمٞم٦م، ىمقي٦م

 اًمثتقرة سم٤مٟمتدالع هن٤ميتتف إمم وصتؾ ُمت٤مو اظمتت٤مره اًمذي واعمًتٛمرة اعمتقاصٚم٦م اًمثقرة وـمريؼ ،رء

 - (1) اًمث٘م٤مومٞم٦م

 وقمت٤مد ًمٚمج٤مُمٕمت٤مت اًم٘مٌتقل اُمتحت٤من ٟمٔمت٤مم ُأقمٞمتد م 1421 قم٤مم اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة اٟمتٝم٤مء وسمٕمد

 اعمجتٛمع ادمف وُمٕمف اًمّمٞمٜمل اًمتٕمٚمٞمؿ واٟمتٕمش واأليمٗم٤مء سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمت٘مٚمٞمدي اًمّمٞمٜمل االهتامم شمدرجيًٞم٤م

  -(8) شمدرجيًٞم٤م ٌٞمٕمٞم٦ماًمٓم ؾمػمشمف اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وقم٤مد ،واًمت٘مدم اًمتحي إمم

  شمرضمع اًمتل اعم٘م٤مالت رتٟمِم قمغم حترص اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمّمحػ ُمًئقًمٞمتف ل ديٜم٩مل شمقمم أن وُمٜمذ  

 اًمثتقرة ُمرطمٚمت٦م أصمٜم٤مء هب٤م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ أص٤مب اًمذي اًمتخٚمػ إمم اًمتٜمٛمقي٦م اًمّملم ُمِمٙمالت ومٞمٝم٤م

  - (3)٤مُمٕمٞم٦ماجل سم٤معمرطمٚم٦م ًمالًمتح٤مق ـم٤مًم٥م ُمٚمٞمقن أُم٤مم اًمٗمرص وٞمٕم٧م أن سمٕمد وذًمؽ ،اًمث٘م٤مومٞم٦م

 قمت٤مم ذم اًمرومٞمتع اعمًتتقى ذوى اعمتخّمّمتلم ُمتـ يمٌتػًما قمدًدا واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت أقمدت ًم٘مد

 احلٙمتقُمٞملم اعمًتئقًملم يم٤ٌمر أطمد ل سمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو ديٜم٩م ل ىمرر ،قم٤معم٤ًم 36 ُمـ أيمثر ُمع ٟمدوة ورم ،م 1422

 ؾمتٜمقات دام عاٟم٘مٓمت٤م سمٕمتد سم٤مجل٤مُمٕمت٤مت اًم٘مٌتقل سمٜمٔم٤مم ومقًرا اًمٕمٛمؾ اؾمتٕم٤مدة اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًمّملم ذم

   -(1) اًمٕم٤مم ذًمؽ ذم ُمًتجد ـم٤مًم٥م أًمػ 832 اجل٤مُمٕم٤مت وم٘مٌٚم٧م - ل اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ل سم٥ًٌم ،ـمقيٚم٦م

 يتٕمٚمتؼ ومتٞمام اًم٘متقُمل اًمؽميمٞمتز يٜمّمت٥م أن ،م 1423 قمت٤مم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة ىمررت وًمذًمؽ

 ،واًمزراقمت٦م ،)اًمّمتٜم٤مقم٦م األرسمٕمت٦م اًمتحتدي٨م جم٤مالت ختدم اًمتل اًمتخّمّم٤مت قمغم اًمٕم٤مزم سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ

  وقمغم اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقى ٟمققمٞم٦م قمغم ُمًت٘مٌاًل  اًمّملم شمٕمتٛمد وسمحٞم٨م ،( واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،ًمدوم٤معا

                                                 
ك1) مشقٝ : ِٛؾض ضحس٠خ آع١ح ٌج ١ِود أ . جٌّ ِٕؾٛسجش (  ؼحصش،  ٚجٌّ  . 57 – 56َ، صـ صـ  ELGA    ،1222ذ٠ع 

 . 55( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ  : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

( ِكّذ أقّذ ػرذ جٌٕرٟ : دٚس جٌم١حدز فٟ ضكم١ك جٌط١ّٕس : دسجعس قحٌس ٌٍص١ٓ فٟ ظً ل١حدز د٠ٕؽ ضؾحٚ ذدٕؽ، ِشؾدغ عدحذك،  3)

 . 165 - 167صـ  صـ

( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١دح فدٟ جٌصد١ٓ ل جإلصدوـ ٚجٌططد٠ٛش ل، ضشؾّدس : فش٠دذز ٚجٔدغ فدٛ، دجس جٌٕؾدش جٌصد١ٕ١س ػردش 1)

 .  22َ، صـ  2225جٌمحسجش، فرشج٠ش 
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  -(1) اًمٕمامًم٦م يمثٞمٗم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت قمغم اقمتامده٤م ُمـ سمداًل  ،اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ طمجؿ أظمذ واالٟمٗمت٤مح اإلصالح ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّملم شمٌٜمل وسمٕمد ،م1423 قم٤مم هن٤مي٦م وذم

 جمت٤مل ذم واًمِمت٤مُمؾ اًمٕمٛمٞمتؼ اإلصتالح وجيتري ،اجل٤مُمٕمت٤مت إىم٤مُم٦م فمروف تحًـوشم سم٤مؾمتٛمرار، يتقؾمع

 إىم٤مُمتٝمت٤م ٟمٔم٤مم ذم قمٛمٞم٘م٦م شمٖمػمات اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت ؿمٝمدت اإلصالح هذا وسمٗمْمؾ ،اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ

 اًمدراؾمتٞم٦م اعمتقاد وٟمٔمت٤مم اًمتخّمّمت٤مت وإىم٤مُمت٦م اخلترجيلم شمقزيتع وٟمٔم٤مم اًمٓمالب ىمٌقل وٟمٔم٤مم وإدارهت٤م

 ووؾمٕم٧م واعم٘مررات، اًمتخّمّم٤مت اجل٤مُمٕم٤مت قمدًم٧م طمٞم٨ُم  - واخلدُم٤مت اًمتٛمقيؾو اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحقث

 اًمتتدريس أؾمٚمقب وشمٖمػم - االظمتٞم٤مري٦م اًمدراؾمٞم٦م اعمٜم٤مه٩م ُمـ ُمزيًدا وأىم٤مُم٧م اًمتخّمّمٞم٦م، اخلدُم٤مت جم٤مل

 ٟمٔمت٤مم وأىُمتٞمؿ ،سم٠مٟمٗمًتٝمؿ واًمتٗمٙمتػم اًمذاشمٞم٦م اًمدراؾم٦م قمغم اًمٓمالب ىمدرة سم٢مقمداد االهتامم سمدأ طمٞم٨ُم  اجل٤مُمد

 -(8) اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ ضمزًءا األيم٤مديٛمٞم٦م اًمٌحقث وم٠مصٌح٧م ،م 1431 قم٤مم اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت

 سمتٓمتقير ىم٤مُمت٧م ،م 1431 قمت٤مم ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدرضم٤مت ٟمٔم٤مم سم٢مدظم٤مل اًمّملم ىم٤مُم٧م أن وُمٜمذ

 ٟمحق إمم اآلن سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ذم اعمًجٚملم قمدد زاد طمٞم٨ُم  ،اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت سمراُم٩م

 ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث أٟمِمٓم٦م سمتقؾمٞمع االهتامم ُمدى شمٕمٙمس اًمٙمٌػمة اًمزي٤مدة وهذه ،ـم٤مًم٥م أًمػ 130

 ـم٤مًمتت٥م 3166 ٟمحتتق ُمٜمٝمتت٤م ـم٤مًمتت٥م 12066 ٟمحتتق يمتتقٟم٩م هتتقٟم٩م ُمديٜمتت٦م ضم٤مُمٕمتت٦م متٚمتتؽ ومٛمتتثاًل 

 ،اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾمت٤مت ذم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ سمرٟم٤مُم٩م 166 ُمـ أيمثر اجل٤مُمٕم٦م شمٕمرض طمٞم٨م ،اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمدراؾم٤مت

 اعمجتٛمتع اطمتٞم٤مضمت٤مت يالئتؿ سمام اًمٕمٚمٞم٤م ًمدراؾم٤متا ًمٓمالب اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٗمرص ُمـ اًمٕمديد شمقومر يمام

  -(3) م 1441 قم٤مم ذم اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ُم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕم٦م وأؾم٧ًم ،اًمّمٞمٜمل

                                                 
 . 121( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ  ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 . 55ٚ ٘ٛجْ  : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ ( عٛ ؽ١ح3)

 . 143( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)
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 ُمتخّمّمتلم إمم االضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء الطمتٞم٤مضم٤مت واؾمتج٤مسم٦م م 1441 قم٤مم ذم

 األقمامل إدارة ُم٤مضمًتػم ِم٤مءإٟم اًمدوًم٦م عمجٚمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م األًم٘م٤مب جلٜم٦م واوم٘م٧م ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمدرضم٦م ُمـ أيمٗم٤مء

MBA اًمٕم٤مُمت٦م اإلدارة وُم٤مضمًتػم اًم٘م٤مٟمقن وُم٤مضمًتػم اعمٕمامري٦م اهلٜمدؾم٦م وُم٤مضمًتػم MPA وُم٤مضمًتتػم 

MBA (1)اًمٕمٚمٛمٞم٦م األًم٘م٤مب ًمٜمٔم٤مم ه٤مًُم٤م إصالطًم٤م ذًمؽ ويم٤من ،اًمري٤موٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٦م- 

 جمت٤مل ذم اًمتٓمتقرات ويمذًمؽ واالضمتامقمٞم٦م، واًمًٞم٤مؾمٞم٦م، االىمتّم٤مدي٦م، اًمٕمقاُمؾ أن اًمقاوح وُمـ

 قمٛمٚمٞمت٦م سمتدقمؿ اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمت٦م ىم٤مُمت٧م ومٚم٘متد اًمٕمت٤مزم، اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمقير ُمع شمتٗم٤مقمؾ واًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمٚمقم

 يمت٤من االىمتّمت٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞمت٦م ومٛمتـ واضمتامقمٞمت٦م، وؾمٞم٤مؾمٞم٦م اىمتّم٤مدي٦م، ألؾم٤ٌمب اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمتقؾمع

 شمت٠مصمػمه حيدث ىمتّم٤مدواال اًمٌالد- ًمتٜمٛمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌنمي٦م اًمٓم٤مىم٤مت ُمـ يمٌػم قمدد ُمٓمٚمقسًم٤م

 اًمتٕمٚمتٞمؿ شمٓمتقير ذم اعمًت٤موُم٦م اعمًتتقي٤مت شمٕمزز شمتٓمٚم٥م االىمتّم٤مد وشمٜمٛمٞم٦م يمثػمة سمٓمرق اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم

 اًمٙمٗمت٤مءة قم٤مًمٞم٦م اًمٌنمي٦م سم٤معمقارد اًمًقق سمتزويد االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حيٗمز سمدوره، اًمٕم٤مزم واًمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مزم-

(8)-   

 ُمتقؾمتٓمل ُمتـ أو اًمًتـ يم٤ٌمر ُمـ ؾمقاء ضمٞملمواًمتٙمٜمقًمق اًمٕمٚمامء يم٤موم٦م ل ديٜم٩م ل ـم٤مًم٥م وىمد

 سمٕمتد اًمّمتٞمٜمل اًمتقـمـ إمم يٕمتقدوا سمت٠من اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م وُمٞمقهلؿ شمقضمٝمٝمؿ قمـ اًمٜمٔمر وسمٍمف ،اًمٕمٛمر

 ُم٤م سمٗمؽمة اخل٤مص٦م اًمؽمشمٞم٤ٌمت ُمـ ًمٕمدد اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م إقمداد إمم ُمِمػًما ،سم٤مخل٤مرج دراؾمتٝمؿ اؾمتٙمامل

  -(3)اخل٤مرج ُمـ قمقدهتؿ سمٕمد

 ُمٞمت٤مديـ ذم اًمٕمٛمتؾ ُمتـ وىمٚمٚمت٧م واهلٜمدؾمت٦م، اًمٕمٚمتقم جمت٤مل ذم ٕمت٤مزماًم شمٕمٚمٞمٛمٝم٤م اًمّملم ريمزت وىمد

 صتٜم٤مقمٞم٤ًم شمٕمٚمتٞماًم  ُيًٛمك اًمٞمقم اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ أن ُي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ًمذًمؽ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، واًمٕمٚمقم اًم٘م٤مٟمقن

   اًمٗمالؾمٗم٦م ُمقـمـ يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٘مديٛم٦م اًمّملم ذم واألظمالىمل اًمٙمالؾمٞمٙمل اًمتٕمٚمٞمؿ قمـ وخيتٚمػ

                                                 
 . 62( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ  : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

(3)   Wen, H. Guanyu Dazhoughuq : several issues on mass higher education. Gaodeng 

Jiaoyu " Beijing " , no. 12, October, Qinshi: China, New star publishers, Beijng,1224. 

pp. 32-33. 

ٌٍص١ٓ فٟ ظد( 4) س  ١ّس : دسجعس قٌح ٌٕط م١حدز فٟ ضكم١ك ج ٕرٟ : دٚس ٌج ؽ، ِشؾدغ عدحذك،  صـد  ِكّذ أقّذ ػرذ ٌج ؽ ضؾدحٚ ذٕد  162ً ل١دحدز د٠ٕد

. 
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 قمتغم اًمٌتدائٞملم واًمّمٜم٤مع واًمٕمٚمامء سم٤معمٝمٜمدؾملم طم٤مومؾ سم٤محلٞم٤مة وم٤مئض ُمّمٜمع ممإ حتقًم٧م ىمد واًمٗمٜم٤مٟملم،

 -(1)اًمٕمٛمؾ

 واًمقاليت٤مت اًمًتقومٞمتل االحتت٤مد سمٕمد اًمٕم٤ممل ذم ًمٚمٛمٝمٜمدؾملم اعمٜمتجلم يم٤ٌمر صم٤مًمث٦م اًمّملم وشُمٕمتؼم

 ذم ٟم٘متص ُمتـ شُمٕمت٤مين أهنت٤م إال اعمجت٤مل هذا ذم اًمّملم شم٘مدم ُمـ سم٤مًمرهمؿ وًمٙمـ األُمريٙمٞم٦م، اعمتحدة

 قمغم األظمػمة اًمًٜمقات ذم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م أيمدت وىمد واعمتقؾمط، اًمٕم٤مزم اعمًتقيلم قمغم اًمٗمٜمٞملم

 اعم١مؾم٤ًمت أن يمام اًمدراؾم٦م، ُمـ يمجزء إٟمت٤مضمٞم٦م جم٤مالت ذم اًمٓمالب سمٛمِم٤مريم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ رسمط

 -(8)ـمالهب٤م وشمِمٖمٞمؾ سمتدري٥م هب٤م اخل٤مص٦م اعمّم٤مٟمع إىم٤مُم٦م قمغم أطمٞم٤مًٟم٤م شمِمجع اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 ومتٞمام ؾمتقاء م 1430 و 1424 ُمتـ اًمٗمتؽمة ـمتقال واوتًح٤م شم٘مدًُم٤م ؿمٝمدت ىمد ّملماًم أن واًمقاىمع

 ومٗمتل - ٟمٗمًتٝم٤م اعم١مؾمًت٤مت هتذه قمتدد سمزي٤مدة أو اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ سمٛم١مؾم٤ًمت اعمٚمتح٘ملم قمدد سمزي٤مدة يتٕمٚمؼ

 صمتؿ ،م 1431 ذم 11،666 إمم قمتددهؿ ارشمٗمع ضمديد ـم٤مًم٥م 3166 اًمٕمٚمٞم٤م سم٤معمدارس اًمتحؼ ،م 1436

 وضم٤مُمٕمت٦م يمٚمٞم٦م 166 يتج٤موز ال اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت قمدد يم٤من أن وسمٕمد - م 1433 ذم 10،666 إمم

 ذم 261 سمٚمتغ صمؿ ،181 سمٚمغ ،م 1424 أواظمر ورم - 100 قمـ ي٘مؾ ال ،م1423 ذم أصٌح ،م 1422 ذم

 م- 1431 قم٤مم ذم 466   ىمراسم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م واجل٤مُمٕم٤مت اًمٙمٚمٞم٤مت قمدد سمٚمغ وأظمػًما - م 1431

 وم٘متد ،اًمّمتلم أٟمحت٤مء يم٤مومت٦م ُمـ ـم٥م يمٚمٞم٦م 14 ،م 1414 قم٤مم اًمّملم ًمدى يم٤من أن وسمٕمد صمؿ

 ضمديتد ـم٤مًمت٥م أًمتػ 36 هبت٤م يدرس ـم٥م يمٚمٞم٦م 111 ،م1438 قم٤مم سمحٚمقل اًمّملم ًمدى أصٌح

 ـمٌٞمت٥م ُمٚمٞمقن8 سمت اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة ذوي ُمـ ـمٌٞم٥م ُمٚمٞمقن ُم٤ًمقمدة شمؿ يمام - ؾمٜمقًي٤م هب٤م ويٚمتح٘مقن

  -(3)األىمؾ األيم٤مديٛمل اعمًتقى ُمـ

                                                 
 .125ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ  ل، ِشؾغ عحذك،  صــــ (1)

ــ 2) غطفحدز،  ِشؾغ عحذك، صــ صـ ذسٚط جٌّ ٌٚج ٌطؿشذس  ص١ٓ ل ج ١ٍُ فٟ ٌج ٌطؼ ظَح ج  .125-124( فشغٍٟ ؾحد أقّذ :ٔ 

ؽ، ِشؾدغ عدحذك،  صـد  ِكّذ أقّذ ػرذ ٌج( 1) ؽ ضؾدحٚ ذٕد ٌٍص١ٓ فٟ ظًد ل١دحدز د٠ٕد س  ١ّس : دسجعس قٌح ٌٕط م١حدز فٟ ضكم١ك ج  162ٕرٟ : دٚس ٌج

. 
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 رومٞمٕمت٦م ُمتخّمّمت٦م ُمقاهت٥م إقمداد ذم ضمًٞمٛم٦م ُمًئقًمٞم٤مت اًمّملم ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ يتحٛمؾ

 ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وقمغم - اًمٕمٍمي اًمٌٜم٤مء ورومع واًمث٘م٤مذم واًمٕمٚمٛمل اًمتٙمٜمقًمقضمل واًمتٓمقير اعمًتقى

 واًمٌحت٨م اًمٕمٍمتي واًمٌٜم٤مء واإلصالح االٟمٗمت٤مح ذم اإلهاع ُمتٓمٚم٤ٌمت يٚمٌل أن اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت قم٘مد

 ،اًمؽميمٞمت٥م ذم أيمثتر وُمٜمٓم٘مٞمت٦م احلجؿ ذم أيمؼم شمٓمقير إمم ي١مدي مم٤م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ضمديدة ـمرق ذم اًمٜمِمط

  - (1)واًمٗم٤مقمٚمٞم٦م اجلقدة ذم ُمٚمٛمقس وارشمٗم٤مع

 اعمْمت٤مُملم إصتالح ظُمٓمت٦م ل سمتٜمٗمٞمتذ اًمتٕمٚمتٞمؿ جلٜمت٦م شم٘متقم اآلن وطمتتك م 1441 قم٤مم وُمٜمذُ 

 ( 26 – 16 )  سمتلم يتؽماوح ُمت٤م حتتٝمت٤م يٜمتدرج ظُمٓم٦م وهل ل واًمٕمنميـ احل٤مدي ًمٚم٘مرن اًمدراؾمٞم٦م

 دراؾمتٝم٤م ذم يرهمٌقن اًمتل واًمتخّمّم٤مت اعمقاد سم٤مظمتٞم٤مر ًمٓمالهب٤م اجل٤مُمٕم٤مت اآلن ًٛمحوشم ،ُمنموقًم٤م

  -(8) ىمٌؾ ُمـ حيدث عم٤م خم٤مًمػ وهق

 قم٤مًمٞمت٦م يمٚمٞمت٦م 166 طمتقازم سمٜمت٤مء ُمٕمٜمت٤مه ،م 1442 قمت٤مم ل 811 ُمنمتوع ل شمٜمٗمٞمتذ سمدأ وًم٘مد

 أيمتؼم وهتق ،ريـتواًمٕمِمت احلت٤مدي اًم٘مترن عمقاضمٝم٦م اًمرئٞمًٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّم٤مت ُمـ وجمٛمققم٦م

 اًمتٕمٚمتٞمؿ إلصالح ُمتًٚمًؾ روعتُمِم أٟمف يمام ،اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم اًمدوًم٦م ٟمٗمذشمف رئٞمز ُمنموع

 سمٛمٕم٘مقًمٞمت٦م يتًتؿ اًمرئٞمًتٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٚمتخّمّمت٤مت ٟمٔمت٤مم ؾمُٞم٘م٤مم اعمنموع هذا شمٜمٗمٞمذ سمٕمد ،اًمٕم٤مزم

 اعمًتتقى ُمتـ ي٘متؽمب أو سمٕمْمتٝم٤م يّمتؾ ألن حم٤موًمت٦م ذم ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمدارس ذم واًمتٙمقيـ اًمتقزيع

 -(3) شمدرجيًٞم٤م اعمًتقي٤مت ُمتٙم٤مُمؾ اًمٕم٤مزم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ُمٕم٘مقل هٞمٙمؾ وشمِمٙمٞمؾ ،لاًمٕم٤معم

 يمتام ،ُم١مؾمًت٦م 1686 اًمّمتلم ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت قمدد سمٚمغ م 1442 قم٤مم وسمٜمٝم٤مي٦م

 ،اًمٕمٚمٛمتل ًمٚمٌح٨م ُمٕمٝمد 3164 طمقازم ُيقضمد طمٞم٨ُم  ،وُمٕم٤مُمؾ اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م ُم١مؾم٤ًمت ُيقضمد

  أؾم٤مؾمٞم٦م- دراؾمٞم٦م ُم٤مدة 111 ٤متاعم١مؾمً هذه وشمِمٛمؾ ،قمٚمٞم٤م  ُم١مؾم٤ًمت إذاف حت٧م

                                                 
ؿحِؼ١ددس، جإلعددىٕذس٠س،( 2) ؼشفددس ٌج ٌطؼٍدد١ُ ل دجس جٌّ ظدُد ج  ٔ محسٔددس لدسجعددحش فدٟد ٌطشذ١ددس جٌّ شجذؼددس،  ؽددرً ذددذسْج : ج طرؼددس ٌج َ، صدـد  2224ٌج

253 . 

ِٕذٚس :( 3) ّحي  سٖج ؽحد٠س عؼٛدٞ و س دوطٛد ص١ٓ، سعدٌح ؼًّ فٟ ٌج ٚأغشٖ ػٍٝ عٛق ٌج  ١ٍُ ٌطؼ كىِٟٛ ػٍٝ ج غ١دش                      جإلٔفحق ٌج

ضلحص٠ك،  ٠ٛس، ؾحِؼس ٌج ٌركٛظ ج٢ع١ ٚج ذسجعحش   . 123َ، صـ  2212ِٕؾٛسٖ، ِؼٙذ ٌج

ٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ  (4) ٚج ٚجالذطىحس  ٟ ل جإلصوـ  ص١ٕ ١ٍُ ٌج ٌطؼ ْٛج  : ج  . 56عٛ ؽ١حٚ٘ 
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 قمتدد سمٚمغ م 1444 قم٤مم ومٗمل ،اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ هٞمٙمٚم٦م وإقم٤مدة اإلداري اًمٜمٔم٤مم إصالُح  شمؿ وىمد

 واًمٙمٚمٞمت٤مت اجل٤مُمٕم٤مت هذه ُمـ 813 ُمـ ي٘مرب ُم٤م وخيْمع ،1621 اًمٕم٤مُم٦م واًمٙمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٤مت

  -(1) ًمٚمحٙمقُم٦م اًمت٤مسمٕم٦م اعمريمزي٦م واًمٚمج٤من اًمقزارات ُمـ ًمٚمٕمديد

 قمت٤مم ذم %11 اجل٤مُمٕم٤مت دظمقل ٟم٦ًٌم سمٚمٖم٧م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اعم٘مٌقًملم أقمداد زي٤مدة ُمـ قاٍت ؾمٜم قمدة وسمٕمد

 سمقوتقح واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة ـم٤مًم٧ٌم وىمد - قم٤مًمٞم٦م يمٚمٞم٦م 1311 ذم ـم٤مًم٥م ُمٚمٞمقن 11 ويدرس ،م 8666

 ًمٞم٦ماًمٕم٤م سم٤معمدارس االًمتح٤مق ٟم٦ًٌم شم٘مؽمب سمحٞم٨م ،م 8660 قم٤مم ذم يمثػًما اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ طمجؿ سمتقؾمٞمع

 اعمرشمٌت٦م اًمّمتلم ؾمتتحتؾ ووىمتٝمت٤م ،ُمٚمٞمقٟم٤ًم 11 اجل٤مُمٕمٞملم قمدد ؾمٞمٙمقن ،اهلدف    هذا حت٘مٞمؼ سمٕمد ،% 10 ُمـ

 اًمِمٕم٥م، قم٤مُم٦م إمم اًمٜمخ٦ٌم ُمـ اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وؾمٞمتجف ،اًمٕمٚمٞم٤م    اعمدارس ـمالب قمدد طمٞم٨م ُمـ اًمٕم٤ممل ذم األومم

 - (8) اًمًٙم٤من يمثػمة ٟم٤مُمٞم٦م ًمدول سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٖم٤مي٦م قمٔمٞمؿ أُمر وهذا

 ظمرجيتل دظمتقل ٟمًت٦ٌم يم٤مٟمت٧م ،م 8661 قمت٤مم ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ يتٚم٘مقن اًمذيـ قمدد يزدادو

 ُمقايم٦ٌم ُمـ %11 قمٛمرهؿ ٟمٗمس ذم هؿ ُمـ إمم اجل٤مُمٕمٞملم وٟم٦ًٌم ،%11 ًمٚمج٤مُمٕم٤مت اًمث٤مٟمقي٦م اعمرطمٚم٦م

 االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م ذم اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمدرضم٦م ُمـ اعمتخّمّملم األيمٗم٤مء إمم احل٤مضم٦م ذم اعمتقاصٚم٦م اًمزي٤مدة

 قمت٤مم ذم - ؾمتٜمقًي٤م %86 ُمـ أيمثر األظمػمة اًمًٜمقات ذم اعم٘مٌقًملم أقمداد اجل٤مُمٕم٤مت زادت ،اًمنيٕم٦م

 قمدد وازداد -(3) ُمٚمٞمقن 8313 ىمٌٚم٧م ،م 8661 قم٤مم وذم  ،ُمٚمٞمقن 1،63 اجل٤مُمٕم٤مت ىمٌٚم٧م م 1443

 اًمٓمتالب قمتدد ازداد يمتام ،%43 ىمتدره٤م سمزيت٤مدة أًمًٗمت٤م 846 إمم أًمًٗمت٤م 106 ُمـ اعم٤مضمًتػم ـمالب

 - (1) %21 ىمدره٤م سمزي٤مدة أًمًٗم٤م 22 إمم أًمًٗم٤م 10 ُمـ هاًمديمتقرا سمٛمرطمٚم٦م

 ـم٤مًمت٥م أًمتػ 866و ،ُمًتتجد ـم٤مًمت٥م ُماليتلم 3،8 اجل٤مُمٕم٤مت ىمٌٚم٧م ،م 8668 قم٤مم وذم

  اًمذيـ واًمٓمٌٞم٦م واًمزراقمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اهلٜمدؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم اعمتخّمّملم سملم ُمـ قمٚمٞم٤م دراؾم٤مت

                                                 
( جٌغؼ١ذ جٌغؼ١ذ ذذ٠ش ع١ٍّحْ : جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ ِٓ ذؼذ ٚجٌط١ّٕس جاللطصحد٠س فٟ ؾّٙٛس٠س جٌصد١ٓ جٌؾدؼر١س، سعدحٌس دوطدٛسجٖ، 1)

 . 124َ،  صـ  2222فشع وفش جٌؾ١خ، و١ٍس جٌطشذ١س،  –ؾحِؼس طٕطح 

 . 56( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ  : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 . 33( ِحوٗ ٌٟٚ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

( جٌصدد١ٓ جٌطددحس٠خ ٚجٌكح ددش، ضشؾّددس قغدد١ٓ ئذددشج١ُ٘ ِشعددٝ، جٌددذجتشز جٌؼحِددس ٌٍؼولددحش جٌػمحف١ددس جٌخحسؾ١ددس ذددٛصجسز جٌػمحفددس 4)

 . 72َ، صـ  2226ٌؿّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر١س، ذى١ٓ، 
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 اجل٤مُمٕمت٤مت ظمرجيتل قمتدد يمت٤من م 8668 قم٤مم ذم اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ ومٕمغم ،اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ خترضمقا

 ،واًمٓمٌٞمت٦م واًمزراقمٞمت٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اهلٜمدؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم ختّمّم٤مت ذم آالف 262 ُمٜمٝمؿ ُمٚمٞمقن 1،31

 ًمٚمٕمٚمتقم أًمًٗمت٤م 116و اعمختٚمٗمت٦م اًمٕمٚمتقم ذم  أًمتًػ  131 ُمتٜمٝمؿ اخلترضملم ُمتـ %06 ُمـ أيمثر أي

  -(1) اًمٓمٌٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم أًمًٗم٤م 36و اًمزراقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم أًمًٗم٤م 31و ،اهلٜمدؾمٞم٦م

 ضم٤مُمٕم٦م ويمؾ ،اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م متقيؾ ذم اًمدوًم٦م قمغم اًمّملم ذم اجل٤مُمٕم٤مت شمٕمتٛمد مل اًمٕم٤مم ٟمٗمس وذم

 ظمتدُم٤مت شم٘متديؿ أو أسمح٤مث إلضمراء اعم٤مل قمغم ًمتحّمؾ هب٤م شم٘مقم اًمتل األٟمِمٓم٦م وٛمـ ُمقارده٤م هل٤م

 اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م يم٤مٟم٧م م 8668 قم٤مم ذم وًمٙمـ - شمدريٌٞم٦م دورات وإىم٤مُم٦م ،واعمّم٤مٟمع      ًمٚمنميم٤مت

 قمٛمؾ قمـ ًمٜمٗمًف يٌح٨م ظمري٩م يمؾ وًمٙمـ ،أيًْم٤م اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ اخلرضملم شمِمٖمٞمؾ ـقم ُمًئقًم٦م همػم

 ُمتـ اًمتتزام هٜمت٤مك يٕمتد ومل ،اًمٕمٛمتؾ ؾمقق اطمتٞم٤مضم٤مت طم٥ًم ختّمّمف ُمع يتٜم٤مؾم٥م أو ًمف يّمٚمح

  -(8) اعمٓمٚمقسم٦م اًمٙمٗم٤مءة ومٞمٝمؿ شمتقاومر عمـ ُمقضمقدة اًمٕمٛمؾ وومرص ،ظمري٩م ًمٙمؾ قمٛمؾ إلجي٤مد اًمدوًم٦م

 اًمتٙمٜمقًمتقضمل ًمٚمت٘متدم احل٘مٞم٘مٞمت٦م اًمتحتٞمت٦م اًمٌٜمٞم٦م ًمقضمقد ؾًم٤مُم٘مٞم٤م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مذات شُمٕمد

  : يليت وىمام خمتٚمٗملم ًمٕم٤مُملم اًمّملم ذم اجل٤مُمٕم٤مت قمدد ( 4 )   رىمؿ اجلدول ويقوح

 انعبيل انخعهُى (يؤششاث2) سقى جذول
 انسُت اجلبيعبث عذد

 و2227 2099
 و9004 9966

 ،اًمّمٞمٜمل اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم وىمدرات اًمتٙمٜمقًمقضمل اعمتٖمػم : فمقدان ؾمطب حمؿد : اظمصدر

 - 43 صت ،م 8661 ،اًمٜمٝمريـ ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم يمٚمٞم٦م ،ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م

  ،ؾمٜمقات مخس همْمقن ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت قمدد ذم اعمتح٘م٘م٦م اًمزي٤مدة أن اجلدول ُمـ يتْمح

 اًمتذي ،اًمّمتلم ًمدوًمت٦م اهل٤مئتؾ اًمًتٙم٤مين احلجؿ شمٖمٓمٞم٦م إمم شمرىمك ال ،ذًمؽ ُمـ اًمرهمؿ قمغم وًمٙمٜمٝم٤م

  - ٟمًٛم٦م اعمٚمٞم٤مر وزيتج٤م

                                                 
 . 22 - ١22ح فٟ جٌص١ٓ ل جإلصوـ ٚجٌطط٠ٛش ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ1)

 .  22( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 ذم يمثتػًما اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ طمجؿ سمتقؾمٞمع سمقوقح واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة ـم٤مًم٧ٌم وىمد

 ،اهلتدف هتذا حت٘مٞمتؼ سمٕمتد - %10 إمم سم٤مًمٙمٚمٞمت٤مت االًمتحت٤مق ٟم٦ًٌم شم٘مؽمب سمحٞم٨م ،م 8660 قم٤مم

  -(1) اًمٕم٤ممل ذم  األومم اعمرشم٦ٌم اًمّملم ؾمتحتؾ ووىمتٝم٤م ،ُمٚمٞمقًٟم٤م 11 اجل٤مُمٕملم قمدد ؾمٞمٙمقن

 ذم ـم٤مًمت٥م ُمٚمٞمتقن 80 اعمتٜمققمت٦م واعمٕم٤مهد سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٓمالب قمدد سمٚمغ ،م 8661 قم٤مم وذم

 %1 زادت ،%88 واعمٕم٤مهتد سم٤مجل٤مُمٕمت٤مت اًمٓمتالب الًمتح٤مق اًمّم٤مومٞم٦م همػم اًمٜم٦ًٌم وسمٚمٖم٧م ،اًمّملم

 ُمتـ ) اًمتتدري٥م وُمٕم٤مهتد واجل٤مُمٕمت٤مت اًمٕم٤مدي٦م واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت وىمٌٚم٧م - م 8660   قم٤مم قمـ

 وُمٕم٤مهتد اجل٤مُمٕمت٤مت وىمٌٚمت٧م ،ـم٤مًمت٥م ُمٚمٞمتقن 2،81 ُمتـ أيمثر ًمٚم٤ٌمًمٖملم ( ٝمٜمٞم٦ماعم اعمٕم٤مهد وٛمٜمٝم٤م

 قم٤مم قمـ %2 زاد اًمٕمدد وهذا ،ـم٤مًم٥م ُمٚمٞمقن 0،1 ( اعمٝمٜمٞم٦م   اعمٕم٤مهد وٛمٜمٝم٤م ُمـ ) اًمٕم٤مدي٦م اًمتدري٥م

 ٟمًت٦ٌم قمتـ %16،3 واٟمخٗمْم٧م ،م 8660 قم٤مم   قمـ %0،2 اًمزي٤مدة ٟم٦ًٌم واٟمخٗمْم٧م ،م 8660

 ـمتالب قمتدد وسمٚمتغ ،( م 8660 – 8661 ) اًمٕمت٤مذة اخلٛمًتٞم٦م اخلُٓمت٦م ومؽمة ذم اًمًٜمقي٦م اًمزي٤مدة

 ،م 8660 قمت٤مم قمتـ %4،1 وزاد ،م 8661 قمت٤مم اًمّملم ذم ـم٤مًم٥م أًمػ 343 اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت

  -(8) م 8660 قم٤مم قمـ %8،2 اًمزي٤مدة ٟم٦ًٌم واٟمخٗمْم٧م

 املبجسخري شهبداث محهت ،انعبيل انخعهُى طهبت عذد (20) سقى جذول
 خمخهفت نسُىاث انصني يف انذكخىساِ بعذ بوي ،انذكخىساِ شهبداث محهت

 انسُت انعذد املؤشش
 جٌص١ٕ١س جٌؿحِؼحش فٟ ٚجٌطحٌرحش جٌطٍرس ػذد

 ( أ١ٌٚس دسجعس )
22.222.222 2224َ 

 ٌٍذسجعحش جٌص١ٕ١س ٚجٌّؼح٘ذ جٌؿحِؼحش فٟ جٌّمرٌْٛٛ ػذد
 ( جٌذوطٛسجٖ أٚ جٌّحؾغط١ش ) جٌؼ١ٍح

165222 2221َ 

 2225َ ـ 1255 32222 جٌذوطٛسجٖ ذؼذ ِح ؽٙحدز قٍّس ػذد

 اًمّمتٞمٜمل، اًمًتٞم٤مد اًمٜمٔمت٤مم وىمتدرات اًمتٙمٜمقًمقضمل اظمتغغم : فمقدان ؾمطب حمؿد : اظمصدر

  - 41 صت ،ؾم٤مسمؼ ُمرضمع

 وُمٕم٤مهد ضم٤مُمٕم٤مت ذم ودسمٚمقم سمٙم٤مًمقريقس ظمري٩م ُمٚمٞمقن 8،811 خترج ،م 8662 قم٤مم وذم

  اًمتخّمص ويم٤من ،م 8662 ؾمٜم٦م ذم اهلٜمدؾمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم عمج٤مزم قم٤مدي٦م قمٚمٞم٤م

                                                 
 . 56( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ  : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذد ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

 . 122شؾغ عحذك، صـ ( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، 2ِ)
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 ُمٚمٞمتقن 6،3 اًمٓمت٥م قمٚمتؿ يٚمٞمتف ،ٟمًتٛم٦م ُمٚمٞمقن 1،041 اهلٜمدؾم٦م قمٚمؿ اخلرجيلم قمدد األيمؼم

 اًمًتٜم٦م ٟمٗمتس وذم - ٟمًٛم٦م أًمػ 33و ُمٚمٞمقن 6،831سمت واًمزراقمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم قمٚمؿ صمؿ ،ٟمًٛم٦م

 ،قرديمتت أًمتػ 36،3 ُمتٜمٝمؿ ٟمًتٛم٦م أًمػ 143،1 إمم ًمٚمٛمج٤مًملم اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٦م ظمرجيل قمدد سمٚمغ

 اًمٕمتدد ُمتـ %16،16و %23،12 ،%18،16 قم٤مدًم٧م أقمدادهؿ أن أي ،ُم٤مضمًتػم أًمػ 113،3

 ًمٚمٕمٚمتقم %11،3 اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾمت٤مت ظمرجيتل سمتلم وُمتـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمج٤مالت يمؾ خلرجيل اإلمج٤مزم

  -(1) اًمٓم٥م ًمٕمٚمؿ %16،1 ،اًمزراقم٦م ًمٕمٚمؿ %3،1 ،اهلٜمدؾم٦م ًمٕمٚمؿ %31،3 ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

 وهتذا ،اًمّملم ذم  اًمتٕمٚمٞمؿ ًمتٓمقير 811 ُمنموع شمٜمٗمٞمذ اًمدوًم٦م جمٚمس أىمر م 8663 قم٤مم وذم

 وهتذا ،اعمت٤ميض اًم٘مترن ُمتـ اًمتًتٕمٞمٜمٞم٤مت أوائتؾ ُمٜمتذ اًمدوًم٦م جمٚمس قمغم ُمٕمروًو٤م يم٤من اعمنموع

 االىمتّمتت٤مدي٦م اًمقـمٜمٞمتت٦م اًمتٜمٛمٞمتت٦م اؾمتتؽماشمٞمجٞم٤مت أضمتتؾ ُمتتـ اعمقاهتت٥م شمٜمٛمٞمتت٦م إمم هيتتدف اعمنمتتوع

  واًمٕمنميـ- احل٤مدي اًم٘مرن ذم واالضمتامقمٞم٦م

 ؾمتٛم٦م وأهؿ ومؽمهت٤م وـمقل اًمٕمٚمٛمل ُمًتقاه٤م سم٤مرشمٗم٤مع اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمٞم٤م تاًمدراؾم٤م وشمتٛمٞمز

 رصتٞمٜم٦م قم٤معمٞمت٦م قمٚمٛمٞمت٦م جمتالت ذم سمحتقٍث  قمتدة سمٜمنم اًمديمتقراه عمرطمٚم٦م ظمّمقًص٤م اًمٓمٚم٦ٌم ُمٓم٤مًم٦ٌم هق هل٤م

 ومتؽمة أصمٜمت٤مء ( يمقرؾمت٤مت ) دراؾمتٞم٦م وطمدات شم٠مدي٦م إمم إو٤موم٦م اًمِمٝم٤مدة قمغم احلّمقل ُمتٓمٚم٤ٌمت ُمـ يمجزء

 شمٓمتقير ظمٓمتط ووتع قمتغم سم٤مؾمتتٛمرار اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمت٦م وشمٕمٛمؾ - اًمتخرج أـمروطم٦م شم٘مديؿو اًمدراؾم٦م

 -(8)اًمرئٞمًٞم٦م اعمٜم٤مه٩م شمٓمقير ـمريؼ قمـ وذًمؽ اًمٌالد ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وحتًلم

                                                 
ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، دجس جٌٕؾش جٌص١ٕ١س ػردش جٌمدحسجش،  (1)

 . 34َ،  صـ  2212

( ؽحد٠س عؼٛدٞ وّدحي ِٕدذٚس : جإلٔفدحق جٌكىدِٟٛ ػٍدٝ جٌطؼٍد١ُ ٚأغدشٖ ػٍدٝ عدٛق جٌؼّدً فدٟ جٌصد١ٓ، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 2)
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 ،مطؿوئن ؽموؾقم مسوار فموػم وصحقحة ؽمؾقؿة طمطوات ايمصكم دم ايمعارم ايمتعؾقم طمطا وومد

  : يقم ما ايمتطوير همقفا سمم ايمتي اجلواكب أهم ومن

 (1) ايمعارم ايمتعؾقم معاهد دم اخلرجيكم سمعقكم وكظام ايمؼبول طمطة إصالح: 

 اًمٓمتالب سمتًتجٞمؾ واًمٙمٚمٞمت٤مت اجل٤مُمٕمت٤مت شم٘متقم سمٛمقضمٌٝم٤م اًمتل األوو٤مع شمٓمقير أضمؾ ُمـ

 سمٕمتض إضمتراء شمتؿ ،اخلترجيلم يم٤مومت٦م شمٕمٞمتلم سمْمتامن ًمٚمدوًمت٦م اًمٕم٤مُمت٦م واخلُٓمت٦م يتامؿمتك سمتام اجلدد

 اجلفات وسمبـت ،ُمثٛمرة ٟمت٤مئ٩م هل٤م يم٤من اًمتل احل٤مزم اًمقىم٧م ذم لاعمج٤م هذا ذم اًمتجريٌٞم٦م اإلصالطم٤مت

  : ايمتايمقة ايمثالشمة اظمعايغم اختاذ ايمتعؾقؿي ايمـظام إصالح فمن اظمسئويمة

 ذم اعمتقىمع واًمتٓمقر واعمًت٘مٌٚمٞم٦م اعمرطمٚمٞم٦م احل٤مضم٤مت وقء ذم : يمؾؼبول اظمرىمزي ايمتخطقط ,1

 ظُمٓمت٦م ُمتع يٜمًتجؿ سمتام اعمتدى وـمقيٚم٦م ُمتقؾمٓم٦م اخلٓمط وُم١مذات اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل

 - اعمختٚمٗم٦م اًمٕمٛمؾ ُمٞم٤مديـ ذم ـم٤مىم٤مهتؿ واؾمتٖمالل اخلرجيلم اؾمتٞمٕم٤مب ذم اًمدوًم٦م

  - اًمٕمٛمؾ أصح٤مب ُمع اًمتٕم٤مىمد طمجؿ قمغم اًمتًجٞمؾ اقمتامد ,8

  - اخل٤مص طم٤ًمهبؿ قمغم يدرؾمقن اًمذيـ اًمٓمالب ُمـ ىمٚمٞمٚم٦م أقمداد ىمٌقل ,3

 (2)اظمدارس إدارة جمال دم رمايمعا ايمتعؾقم ممؽمسات ومبل من ايمؼرار اختاذ صالضمقة سموؽمقع:  

 ،اًمتتدريس هٞمئ٦م وأقمْم٤مء اجل٤مُمٕمٞم٦م واإلدارة اًمٓمالب مح٤مس زي٤مدة إمم اإلضمراء هذا وهيدف

 قمتغم يٜمٌٖمتل ًمتذا ،ًمٚمّملم االضمتامقمل اًمتٓمقر ظمدُم٦م ُمـ اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت متٙملم أضمؾ ُمـ

 ذم وذًمتؽ ،اًمٕمت٤مزم ٞمؿاًمتٕمٚم ُم١مؾم٤ًمت اًم٘مرارذم اخت٤مذ صالطمٞم٦م شمقؾمٞمع اًمؽمسمقي٦م واإلدارات اًمدوًم٦م

 اعمًتتقى قمتغم واًمتقضمٞمتف اإلدارة شم٘مقيت٦م اًمدوًم٦م وقمغم ،دمريٌٝم٤م  شمؿ اًمتل اعمؽمايمٛم٦م اخلؼمات وقء

 اًمٕم٤مم-

                                                 
 . 52َ، صـ  2211( ؾّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر١س،  ِٛؾض أقٛجي جٌص١ٓ، ذى١ٓ، 1)

( ٔر١ددً عددؼذ خ١ٍددً : دسجعددس ضك١ٍ١ٍددس ٌٕظددحَ جٌطؼٍدد١ُ فددٟ ؾّٙٛس٠ددس جٌصدد١ٓ جٌؾددؼر١س ٚػولطددٗ ذحٌؾخصدد١س جٌم١ِٛددس ٚجٌط١ّٕددس، 2)

 . 136، صـ 1222عٛ٘حؼ، دجس ِكغٓ ٌٍطرحػس، 
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  : ايمعؿقم ايمتدريس وسمعزيز يمؾطالب االصمتامفمي ايمتدريب زيادة

 ذم                       ًمٞمِمت٤مريمقا ًمٚمٓمتالب أومْمؾ ٟمٔم٤مم إقمداد إمم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت اًمّملم دقم٧م

 حل٘م٤مئؼ اًمٓمالب شمقضمٞمف إمم سم٤مإلو٤موم٦م ،اًمدراد واًمؼمٟم٤مُم٩م يتٓم٤مسمؼ سمام اًمٕمًٙمري واًمتدري٥م اًمٕمٛمكم اًمتٓمٌٞمؼ

 سمتضؿن ايمتي ايمـشا  أؽمايمقب ظمالل ُمـ اًمٕمٛمكم اًمتدريس وشمٕمزيز هلؿ االضمتامقمل اًمتدري٥م وزي٤مدة احلٞم٤مة

(1):  

 سمتِمتٙمٞمؾ اعمٕم٤مهتد سمٕمتض شم٘مقم طمٞم٨ُم  : اصمتامفمقة اؽمتؼصاءات إلصمراء وإرؾمادهم ايمطالب سمـظقم ,1

 اعمٕم٤مهتد ُمٕمٔمتؿ أن يمتام ،اجلامقمٞمت٦م االؾمت٘مّم٤مءات ذم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م وإقمداده٤م اًمٓمالب ُمـ جمٛمققم٤مت

 ،اجلت٤مُمٕمل اًمٕمت٤مم قمٓمٚمت٦م ظمتالل واًم٘مترى اعمدن ذم اضمتامقمٞم٦م اؾمت٘مّم٤مءات إلضمراء اًمٓمالب شمِمجع

 االقمتٌت٤مر ذم آظمتذة اعمجت٤مل هتذا ذم ًمٚمٓمتالب اإلرؿمت٤مد قمٛمٚمٞمت٦م واًمٙمٚمٞمت٤مت اعمٕم٤مهد ـمَقرت وًم٘مد

 وايمتًت٤مب اإلـمت٤مر وحتديتد اعمقوتققم٤مت واظمتٞمت٤مر واوح٦م أهداف ووع ذم اًمٓمالب ُم٤ًمقمدة

 - اؾمت٘مّم٤مءاهتؿ قمـ اًمت٘م٤مرير يمت٤مسم٦م قمغم شم٤ًمقمدهؿ اًمتل واًمٓمرق اعمٝم٤مرات

 اعمٜمت٤مـمؼ ذم  اعمٌت٤مذ اًمٕمٛمتكم اًمتٓمٌٞمتؼ ذم ًمٚمٛمِمت٤مريم٦م ًمٚمٓمتالب اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمؽمشمٞم٤ٌمت وإضمراء شمِمجٞمع ,8

 اًمٕمٛمتؾ أصمٜمت٤مء اًمدراؾمت٦م سمراُم٩م ذم واعمِم٤مريم٦م ،اؾمتِم٤مري٦م ظمدُم٤مت سمت٘مديؿ ًمؽوذ ،واحليي٦م اًمريٗمٞم٦م

 اعمٕمرومت٦م اؾمتتخدام ظمتالل ُمتـ اعمِمتٙمالت وطمؾ اًمتحٚمٞمؾ ذم اًمٓمالب ىمدرات شمِمجٞمع أو ورقم٤مي٦م

 ورقم٤ميت٦م واعمتزارقملم واًمٕمتامل اًمٓمتالب سملم اًمرواسمط شمقصمٞمؼ قمغم واًمٕمٛمؾ اعمدرؾم٦م ذم ايمتًٌٝم٤م اًمتل

 ظمتالل ُمتـ األهتداف سم٢مجيت٤مز اعمتّمتػ اًمٕمٛمؾ أؾمٚمقب وشمٓمقير اًمٕمٛمؾ ٟمحق اًمًٚمٞمٛم٦م االدم٤مه٤مت

  - اًمِم٤مق اًمٙمٗم٤مح

 اًمقىمت٧م ُمـ ُمزيًدا اًمٓمالب إلقمٓم٤مء اًمدراؾم٦م اًمٗمّمقل شم٘مّمػم أو اًمدراؾمٞم٦م اًمٕمٓمالت ُمدة زي٤مدة ,3

 ُمًتتٗمٞمدة اًمثالصمت٦م اًمدراؾمتٞم٦م اًمٗمّمقل ٟمٔم٤مم اعمٕم٤مهد سمٕمض شمٌٜم٧م وًم٘مد ،اًمٕمٛمكم  سم٤مًمتدريس ًمٚم٘مٞم٤مم

 اًمتذي األُمتر ،اًمدراؾمٞم٦م اًمٗمّمقل شم٘مّمػم أو  ،اًمٓمالب قمدد زي٤مدة ج٦مٟمتٞم يتقومر اًمذي اًمقىم٧م ُمـ

 ؾمت٤مقم٤مت إمم حتت٤مج أظمرى دراؾمٞم٦م وُم٘مررات  ،أيمثر  اظمتٞم٤مري٦م دراؾمٞم٦م ُم٘مررات شم٘مديؿ ُمـ يٛمٙمـ

 اًمٕمٛمكم اًمٓم٤مسمع ذي اًمتدريز اًمٜمِم٤مط ًمتٓمقير يمٌػم اهتامم سمذل شمؿ ىمد أٟمف قمـ ومْماًل  ،أىمؾ شمدريًٞم٦م

-  

                                                 
 . 55- 54جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ ( ؾّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر١س،  ِٛؾض أقٛجي 1)
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  :(1) ايمتدريس هقئة فمضاءأل ايمشوانمر ملء كظام سمبـى

 اًمِمتقاهمر ُمتؾء ٟمٔمت٤مم ًمت٘متديؿ دمريٌٞمت٦م سم٢مصتالطم٤مت واًمٙمٚمٞمت٤مت اعمٕم٤مهد سمٕمض سمدأت وم٘مد 

 أضمتؾ وُمتـ ،اًمتتدريس هٞمئ٦م قمْمق قمٜمد ىمدرة يمؾ اؾمتثامر هبدف وذًمؽ ،اًمتدريس هٞمئ٦م ألقمْم٤مء

 وفمت٤مئػ حتديتد جيري أصٌح م1431 قم٤مم وُمٜمذ - ًمٚمٕمٛمؾ اًمذهٜمل اًمتدريس هٞمئ٦م أقمْم٤مء مح٤مس

 وفمٞمٗمت٦م ًمٙمتؾ اًمٗمٕمٚمٞمت٦م االطمتٞم٤مضمت٤مت وقء ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت ذم اًمتدريس ٞمئ٦مه أقمْم٤مء

 أو – اًمقفمت٤مئػ ُمتـ أٟمتقاع أرسمٕمت٦م قم٤مم سمِمٙمؾ ويقضمد ،ومٞمٝم٤م اعمٓمٚمقب اًمٕمٛمؾ قم٥مء وحتديد سمدىم٦م

 أؾمتت٤مذ ،ُمتدرس ،ُمًت٤مقمد ُمدرس : سم٤مًمتحديد وهل ،اًمتدريس هٞمئ٦م ألقمْم٤مء – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمراشم٥م

 اعمختٚمٗم٦م اًمقفم٤مئػ قمغم شمدريًٝم٤م هٞمئ٦م أقمْم٤مء سمتقزيع اًمٙمٚمٞم٤مت أو  داعمٕم٤مه وشم٘مقم ،أؾمت٤مذ ،ُمِم٤مرك

 اًم٘متدرة ُمتع يتٗمتؼ وسمام ،اًمؽمسمٞم٦م ذم اعمتخّمّملم ُمـ جلٜم٦م ىمٌؾ ُمـ جيرى اًمذي اًمت٘مقيؿ ُمع يتٗمؼ سمام

  - اعمٓمٚمقسم٦م سم٤معمًئقًمٞم٦م ًمالوٓمالع شمدريس هٞمئ٦م قمْمق ًمٙمؾ احل٘مٞم٘مٞم٦م

 (8) واظمسافمدات اظمـح كظام إصالح:  

 وذًمؽ اًمِمٕمٌٞم٦م، اًمّملم مجٝمقري٦م ًم٘مٞم٤مم األومم األي٤مم ُمٜمذ واعم٤ًمقمدات اعمٜمح ٟمٔم٤مم اًمّملم ووع ًم٘مد

 سمٞمتدهؿ واألظمتذ ،ُمِمتٙمالهتؿ حلتؾ اًمٗم٘متػمة اًمٓمٌ٘م٦م أسمٜم٤مء وظم٤مص٦م اجل٤مُمٕم٤مت ـمالب ُم٤ًمقمدات هبدف

 ذم وظم٤مصت٦م اًمّمتلم ذم طمتدصم٧م اًمتتل اًمٙمٌتػمة اًمتٓمتقرات وتقء وذم ،اجل٤مُمٕمٞمت٦م دراؾم٤مهتؿ الؾمتٙمامل

 ُمًت٤ميرة قمتغم ىمت٤مدًرا اًمًت٤مسمؼ اًمٜمٔمت٤مم يٕمتد مل ،واالضمتامقمٞمت٦م واًمث٘م٤مومٞمت٦م الىمتّمت٤مدي٦موا اًمؽمسمقي٦م اعمج٤مالت

 اًمٙمٚمٞمت٤مت سمٓمتالب واعمًت٤مقمدات اعمتٜمح ٟمٔمت٤مم اهتتامم أن إذ  ،اًمدوًمت٦م رؾمتٛمتٝم٤م اًمتتل اجلديدة األوو٤مع

 هتذا يمت٤من وىمتد ،رء يمتؾ ذم اًمدوًم٦م قمغم يمٚمٞم٦م يٕمتٛمدون اًمٓمالب ه١مالء ضمٕمؾ وُم٤ًمقمدهتؿ ورقم٤ميتٝمؿ

 اعم٤مديت٦م األطمتقال قمتغم سمٜم٤مء شم٘مدم يم٤مٟم٧م واعم٤ًمقمدات اعمٜمح وأن الؾمٞمام ،ًمألُمقال يمٌػًما اهدرً  يٛمثؾ اًمٜمٔم٤مم

   هلذا اًمًٚمٌل اًمت٠مصمػم شمِمخٞمص شمؿ وًم٘مد ،وٟمِم٤مـمف اًمٓم٤مًم٥م إٟمج٤مزات قمـ اًمٜمٔمر سمٖمض اًمٓم٤مًم٥م ًمٕم٤مئٚم٦م

                                                 
( ٔر١ددً عددؼذ خ١ٍددً : دسجعددس ضك١ٍ١ٍددس ٌٕظددحَ جٌطؼٍدد١ُ فددٟ ؾّٙٛس٠ددس جٌصدد١ٓ جٌؾددؼر١س ٚػولطددٗ ذحٌؾخصدد١س جٌم١ِٛددس ٚجٌط١ّٕددس، 1)

 . 135 – 133َ، صـ صـ 1222عٛ٘حؼ، دجس ِكغٓ ٌٍطرحػس، 

 .   137(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)
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 واًمٕم٘متكم اجلًتٛمل واًمٜمٛمق اجل٤مد اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٓم٤مًم٥م شمِمجٞمع جم٤مل ذم اعمٌذوًم٦م اجلٝمقد قمغم اإلضمراء

  - اخلٚم٘ملو

 اًمٚمجٜمت٦م ىمدُمتتف اًمتذي اًمت٘مرير قمغم م 1431 يقًمٞمق ذم اعمٕمٜمٞم٦م اجلٝم٤مت واوم٘م٧م ًمذًمؽ وٟمتٞمج٦م

 اًمتٕمٚمتٞمؿ ويمٚمٞمت٤مت ُمٕم٤مهد ذم واعم٤ًمقمدات اعمٜمح ٟمٔم٤مم إصالح طمقل اعم٤مًمٞم٦م ووزارة ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

  : ايمتايمقة ايمػئات  اظمـح ؾمؿؾت وومد ،اًمٕم٤مزم

  - ًمٌدنوا واخلٚمؼ اًمٗمٙمر ذم اًمٓمالب ُمـ اعمتٛمٞمزيـ ,1

 ،اًمري٤موتٞم٦م واًمؽمسمٞمت٦م ،واًمٖم٤مسمت٤مت ،اًمزراقمٞمت٦م اًمتخّمّم٤مت ذم يٚمتح٘مقن اًمذيـ اًمٓمالب ,8

  - اعمٕمٚمٛملم إقمداد وُمدارس ،واًمٌحري٦م ،اًمقـمٜمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م

 اعمتخٚمٗمت٦م اعمٜمت٤مـمؼ أو اًمٜم٤مئٞمت٦م سم٤معمٜمت٤مـمؼ – خترضمٝمؿ سمٕمد – اًمٕمٛمؾ ي٘مٌٚمقن اًمذيـ اًمٓمالب ,3

  - اًمّمٕم٦ٌم ًمقفمٞمٗمٞم٦ما اًمنموط ذات اعمٝمـ وذم ،واضمتامقمًٞم٤م  اىمتّم٤مدًي٤م

 اًمدراؾمت٦م ُمقاصٚم٦م يًتٓمٞمٕمقن ال اًمذيـ اًمٓمالب ًمٌٕمض شم٘مدم ُم٤م ومٕم٤مدة اعم٤ًمقمدات ٟمٔم٤مم أُم٤م

٤ًٌم ،سمٕمْمٝم٤م أو اًمدراؾم٦م ٟمٗم٘م٤مت حتٛمؾ قمغم ىمدراهتؿ قمدم سم٥ًٌم  اًم٘متروض ُمٌت٤مًمغ شمًتؽمد ُمت٤م وهم٤مًم

 ٕم٤مهداعم ُمٞمزاٟمٞم٤مت ُمـ شمًؽمد أو  ،ؾمٜمقات مخس إمم متتد ىمد ومؽمة وظمالل ُمٜم٤مؾم٦ٌم سم٠مىم٤ًمط ًمٚمٓمالب

 ًمٔمروومف ٟمٔمًرا ذًمؽ قمغم اًمًٚمٓم٤مت ُمقاوم٘م٦م سمٕمد اًم٘مرض ؾمداد ُمـ اعم٘مؽمض يٕمٗمك وىمد ،واًمٙمٚمٞم٤مت

  - اًمٕمٛمؾ فمروف سم٥ًٌم أو اًمّمٕم٦ٌم واالىمتّم٤مدي٦م االضمتامقمٞم٦م

 (1) ايمتخصص وومطاع ايمعارم ايمتعؾقم ومستوى زمـقة فمعم ايمتعديالت إصمراء اؽمتؿرار:  

 اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ذم اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمتٞمؿ ُمٜمف قم٤مٟمك اًمذي اًمتدري٥م عمج٤مالت اًمٙمٌػم اإلمه٤مل إن

 اًمتٓمتقير قمٛمٚمٞمت٦م وإمهت٤مل ،اجل٤مُمٕمٞمت٦م واًمٙمٚمٞمت٤مت اعمٕم٤مهتد ذم اًمتخّمّمت٤مت أٟمقاع يمؾ ذم اًمِمٕمٌٞم٦م

 ذم شم٥ًٌم اًمتِمٙمٞمٚمٞم٦م واًمٗمٜمقن واإلداري٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اعمج٤مالت ذم وسمخ٤مص٦م

 ٦ماًمٕمٛمٚمٞمتت اًمتخّمّمتت٤مت ذم وسمخ٤مصتت٦م اًمتخّمّمتت٤مت هتتذه ذم اعمتختترضملم اًمٓمتتالب أقمتتداد ىمٚمتت٦م

  شمٖمػم ىمد اًمقوع هذا أن إال ،واعم٤ٌمدرة واخلٚمؼ اإلسمداع قمٛمٚمٞم٦م أقم٤مق يمام ،واهلٜمدؾمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م

                                                 
 . 52- 51أقٛجي جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ ( ؾّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر١س،  ِٛؾض 1)
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 شمٚمؽ   ذم واعمًجٚملم اعم٘مٌقًملم قمدد سمزي٤مدة اًمّملم أظمذت أن سمٕمد الؾمٞمام ،م 1431 قم٤مم ُمٜمذ

 - اعمج٤مالت

 ُمتـ اسمتتداء اًمّمتلم أٟمح٤مء ذم ضم٤مُمٕم٦م 31 ىمٞم٤مم قمغم اًمدوًم٦م جمٚمس ىمٌؾ ُمـ اعمّم٤مدىم٦مُ  مت٧م وىمد

 1431 ُمـ اًمٗمؽمة ظمالل اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ًمٌحقث ُمتٜم٘ماًل  ُمريمًزا 10 سم٢مٟمِم٤مء م 1431 قم٤مم يقًمٞمق

 - اًمّملم ذم اعمامصمٚم٦م اعمرايمز جمٛمقع ُمـ %13،2 ٟم٦ًٌم اًمٕمدد هذا ويِمٙمؾ ،م 1432 إمم

 ٓمٚمتؼويُ  ؾمتٜمقات، ومختس أرسمع سملم ُم٤م شمؽماوح هب٤م اًمدراؾم٦م ُمدة قمٚمٞم٤م وُمٕم٤مهد يمٚمٞم٤مت هٜم٤مك

 يمٚمٞمت٦م سمٞمٜمٝمت٤م ُمـ شمٙمقن أن وجي٥م ُمًٕم٤م، األىمؾ قمغم يمٚمٞم٤مت صمالث يْمؿ ُمٕمٝمد يمؾ قمغم اجل٤مُمٕم٦م اؾمؿ

 - اًمٓم٥م أو ،اهلٜمدؾم٦م أو اًمتج٤مرة، أو اًمزراقم٦م، أو اًمٕمٚمقم،

 اًم٘مٌتقل وُمًتقي٤مت ُمٜمف، اًمتخرج وذوط ىمًؿ، يمؾ ُمٜم٤مه٩م ًمٚمؽمسمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م وشمْمع

 - وشمرىمٞم٤مهتؿ وُمرشم٤ٌمهتؿ اًمتدريس هٞمئ٦م أقمْم٤مء ُم١مهالت وحتدد ُمٞمزاٟمٞمتف، وشمقزيع سمف،

 يمٚمٞمت٤مت ذم أو  اجلامقمٞمت٦م، سم٤مًمٙمٚمٞمت٤مت اًمؽمسمٞم٦م أىم٤ًمم ذم اًمٜمٗمس وقمٚمؿ اًمؽمسمٞم٦م قمٚمقم شمدرس يمام

 وقمٚمتؿ اًمؽمسمٞمت٦م وقمٚمتقم األيم٤مديٛمٞمت٦م اعمتقاد سمتلم ُم٘مًٛم٦م ؾمٜمقات مخس هب٤م اًمدراؾم٦م وُمدة ظم٤مص٦م،

 -(1)األىمؾ قمغم ؾمٜمقات مخس عمدة سم٤مًمتدريس ظمرجيقه٤م ويٚمزم داظمٚمٞم٦م، جم٤مٟمٞم٦م وهل اًمٜمٗمس،

 يم٤مومت٦م ُمًتقى قمغم ًمٚم٘مٌقل ُمقطمًدا ٟمٔم٤مًُم٤م شمٓمٌؼ سم٤مًمّملم اًمٕمٚمٞم٤م اعمٕم٤مهد أن ًمٚمٜمٔمر اعمٚمٗم٧م وُمـ

 اُمتحت٤من ٟمتٞمجت٦م أؾمت٤مس قمتغم وذًمؽ اًمّمٞمٜمٞم٦م، اًم٘مقُمٞم٤مت ؾم٤مئر سملم ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم اظمتٞم٤مر ويتؿ اًمٌالد

 ػشمقفمٞمت ُمًتئقًمٞم٦م احلٙمقُمت٦م وشمتحٛمتؾ اًمٓم٤مًمت٥م، ًمتدى اًمِمخّمٞم٦م واًمرهم٦ٌم ـمٌل وومحص ُيٕم٘مد

 ُمـ وهمػمه٤م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمزراقمٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت خمتٚمػ قمغم وشمقزيٕمٝمؿ اخلرجيلم

 -(8) احلٙمقُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت

                                                 
 . 232َ،  صـ 1273( ِكّذ لذسٞ ٌطفٟ : دسجعحش فٟ ٔظُ جٌطؼ١ٍُ، جٌمح٘شز، ِىطرس ِصش، 1)

(2)  Qin Shi : China, New Star Publishers, Beijng, 1224.p.121 . 
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 اًمٕمديتد اًمدوًمت٦م أٟمِم٠مت وم٘مد اًم٘مقُمٞم٦م األىمٚمٞم٤مت ًمدى اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمقير ؾمٞم٤مؾم٦م قمغم وسمٜم٤مء 

 اًمٌدٟمٞمت٦م واًمري٤موت٦م ٦مواًمّمتٜم٤مقم اًمزراقمت٦م ذم وذًمتؽ اعمتخّمّمت٦م واجل٤مُمٕم٤مت اًم٘مقُمٞم٦م اعمٕم٤مهد ُمـ

 ًمٖمت٤مت شمتدرس وومٞمتف اعمريمتزي اًم٘متقُمل األىمٚمٞمت٤مت عمٕمٝمتد احلٙمقُم٦م شم٠مؾمٞمس ضم٤مٟم٥م إمم واًمٗمٞمزي٤مء

 واالىمتّمت٤مدي٦م االضمتامقمٞمت٦م واحلٞم٤مة اًمت٤مريخ ودراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مألسمح٤مث اًم٘مٞم٤مم ضم٤مٟم٥م إمم األىمٚمٞم٤مت

 ًمتتدريس أىمًت٤مم ؾمتت٦م اعمٕمٝمتد هبتذا ُيقضمتد يمتام وشم٘مدُمٝم٤م شمٓمقيره٤م هبدف وذًمؽ األىمٚمٞم٤مت، قمٜمد

 قمت٤مدات مجٞمع اطمؽمام قمغم ىم٤مئٛم٦م اعمٕمٝمد وؾمٞم٤مؾم٦م اعمتٕمددة واًمث٘م٤موم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واألسمح٤مث اًمٚمٖم٤مت

  - (1)األىمٚمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٤مت خمتٚمػ وشم٘م٤مًمٞمد

 ُمًتتقاهؿ ذم هتؿ ُمتـ أو اًمراىمٞم٦م اًمث٤مٟمقي٦م اعمدارس ظمرجيل شم٘مٌؾ وُمٝمٜمٞم٦م ومٜمٞم٦م ُمٕم٤مهد وهٜم٤مك

 أن ويٛمٙمتـ - ؾمتٜمقات صمتالث أو ؾمٜمت٤من هب٤م ًمدراؾم٦ما وُمدة – ًمٚم٘مٌقل ظم٤مص اُمتح٤من اضمتٞم٤مز سمٕمد

 -(8)  اًمتج٤مرة أو اًمزراقم٦م أو  اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م أو اًمٙمٝمرسمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ذم أيمثر أو دراؾم٦م اعمٜمٝم٩م يِمٛمؾ

 أؾمٌققًم٤م، رتقمِم ؾمٌٕم٦م اًمدراد اًمٗمّمؾ وُمدة دراؾمٞملم، ومّمٚملم ُمـ اجل٤مُمٕمل اًمٕم٤مم ويتٙمقن

 ؾمتت٦م ومٝمتل اإلضمت٤مزات أُمت٤م دراؾمتٞم٦م، ٤مقم٦مؾم مخًلم إمم وأرسمٕملم أرسمع سملم ُم٤م يؽماوح أؾمٌقع ويمؾ

 -(3)اًمِمت٤مء ذم  وأؾمٌققم٤من اًمّمٞمػ، ذم أؾم٤مسمٞمع

 : هي إصمبارية أصمزاء أرزمعة إلم همتـؼسم اجلامعي ايمتعؾقم مـاهج أما

 - لاأليديقًمقضم – اًمًٞم٤مد اًمتدري٥م 

 -  اًمت٘مٜمٞم٦م – األيم٤مديٛمٞم٦م اًمدراؾم٤مت 

 - اإلٟمت٤مضمل اًمٕمٛمؾ 

 - واًمٌدين اًمٕمًٙمري اًمتدري٥م 

                                                 
 .62َ، صـــ 1254( ػرذ جٌغوَ جألدّ٘ٝ : جٌص١ٓ جٌؿذ٠ذز، دجس جٌؼٍُ ٌٍّو١٠ٓ،  ذ١شٚش، 1)

١ٍُ ل، ِشؾغ عحذك، صـ  :ؽرً ذذسْج  ( 2) ٌطؼ ظُ ج محسٔس ل دسجعحش فٟٔ  ٌطشذ١س جٌّ  . 253ج

 . 114ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ  (3)
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 لاًمِمتٞمققم احلتزب ؾمٞم٤مؾمت٦م دراؾمت٦م سمشوؿل: اجلامعقوة ايمؽؾقات دم ايمسقاؽمقة وايمدراؽمات 

 - اًمًٞم٤مد واالىمتّم٤مد ،اًمدوًمٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م احلريم٦م وشم٤مريخ ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمثقرة  وشم٤مريخ اًمّمٞمٜمل،

 سمحْمتقر اهتامُمتف ُمتـ أيمثتر اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، اعمح٤مرضات هذه سمحْمقر اجل٤مُمٕمل اًمٓم٤مًم٥م وهيتؿ

 ُمٝمتام اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م اعم٘مررات ذم ُمٜمخٗمْم٦م درضم٤مت غمقم حيّمؾ اًمذي واًمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مدي٦م، اعمح٤مرضات

 شمٚم٘متلم إمم هتتدف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م، اعمزارع إمم سم٤مًمذه٤مب هيدد األيم٤مديٛمل شمٗمقىمف يم٤مٟم٧م

  -(1) اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل  احلزب وأومٙم٤مر اعم٤مريمًٞم٦م ومٝمؿ اًمٓم٤مًم٥م

 ُأًمٖمٞمت٧م ىمتد يم٤مٟمت٧م واًمتتل اعمختٚمٗمت٦م اًمٙمٚمٞم٤مت ذم ًمٚمتدريس اعمقاد ُمـ جمٛمققم٦م ُأقمٞمدت وىمد

 أىمًت٤مم إمم ُأقمٞمتدت اًمتتل اعمت٘مدُمت٦م واًمٗمٞمزي٤مء اًمري٤موٞم٤مت اعمقاد هذه وُمـ - اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ظمالل

 831 إمم ؾمت٤مقم٦م 36 ُمـ دراؾمتٝم٤م ؾم٤مقم٤مت قمدد زاد اًمتل اًمٙمٚمٞم٤مت ُمـ قمدد ذم واًمٓمٌٞمٕم٦م ءاًمٙمٞمٛمٞم٤م

  ؾم٤مقم٦م-

 ُمٜم٤مـمؼ خمتٚمػ ذم  اجلديدة واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ اعمئ٤مت اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أٟمِم٠مت وم٘مد ًمذا

 ذم اًمٓمٚمٌت٦م ىمٌقل قمغم احلٙمقُم٦م ريمزت يمام ،اخل٤مص٦م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت ؿمجٕم٧م يمام ،اًمّملم

 واًمٚمٖمت٤مت ،اعمٕمٚمقُمت٤مت وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،األقمامل وإدارة ،واًم٘م٤مٟمقن ،االىمتّم٤مدي٦م اًمٕمٚمقم ختّمّم٤مت

  -(8) اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م واًمٕمٚمقم األضمٜمٌٞم٦م

 قمٚمٛمتل ضمٞمتؾ سمٜمت٤مء ذم شُمًٝمؿ طمتك اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم ضمديدة ختّمّم٤مت إدظم٤مل شمؿ وىمد

 اعمالطمت٦م ىمًتؿ ذم  اًمٌحري٦م اهلٜمدؾم٦م ختّمص ومُٞمٕمد ،اًمٕمٍم وُمتٓمٚم٤ٌمت ُمتٖمػمات ُمقايم٦ٌم قمغم ىم٤مدر

 شمٚمٌٞمت٦م شمًتتٓمٞمع وطمتتك ،اًمّمتلم ذم اًمتخّمّمت٤مت أىمتدم ُمـ واطمًدا ( شمٞم٤مٟمجلم ) ضم٤مُمٕم٦م ذم اعم٤مئٞم٦م

 اًمٞم٤مسم٤مٟمٞمت٦م ـمقيمٞمتق ٦مضم٤مُمٕم ُمـ ظمٌػميـ اؾمت٘مدام قمغم قمٛمٚم٧م ،واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن اطمتٞم٤مضم٤مت

 هتذا وهمتدا ،هبت٤م اًمتخّمّمت٤مت شمٓمتقير يتؿ طمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٌحقث واًم٘مٞم٤مم اًمتدريس ذم ًمٚمٕمٛمؾ

  ودقم٧م ،واًمٌحقث اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمدراؾم٤مت ـمالب وسمف ،اجل٤مُمٕم٦م ذم اًمتخّمّم٤مت أهؿ ُمـ اًمتخّمص

                                                 
 . 115( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 1)

جٌط١ّٕس : دسجعس قحٌس ٌٍص١ٓ فٟ ظً ل١حدز د٠ٕؽ ضؾحٚ ذدٕؽ، ِشؾدغ عدحذك، ( ِكّذ أقّذ ػرذ جٌٕرٟ : دٚس جٌم١حدز فٟ ضكم١ك 2)

 .172 – 162صـ صـ 
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 اًمقراصمٞمت٦م اهلٜمدؾمت٦م جمت٤مل ذم واعمتخّمّملم اخلؼماء أؿمٝمر  Shong King يمٜم٩م ؿمقٟم٩م ضم٤مُمٕم٦م

 اإلومت٤مدة ورضورة اعمحت٤مرضات إلًم٘م٤مء واًمٞم٤مسم٤من ويمٜمدا وسمريٓم٤مٟمٞم٤م األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة ي٤متاًمقال ُمـ

 قم٤مُمت٦م ظُمٓمت٦م اجل٤مُمٕمت٦م ووتٕم٧م يمام ،سم٤مجل٤مُمٕم٦م اًمتخّمص هذا ًمتٓمقير اعمج٤مل هذا ذم ظمؼماهتؿ ُمـ

 روعتوُمِمت اهتتامم ُمقوع اًمٜمٔم٤مم هذا وأصٌح واعمٗم٤مصؾ واًمروُم٤مشمٞمزم واًمّمٗمراء اًمٙمٌد ًمٌحقث

 دراؾمت٦م جمت٤مل ذم اًمٕمت٤ممل ذم اًم٤ٌمطمثلم أقمٔمؿ متتٚمؽ اجل٤مُمٕم٦م وأصٌح٧م ًمدوًم٦ما ُمًتقى قمغم زترئٞم

  -(1) واعمرارة واًمّمٗمراء واًمٙمٌد اعمٗم٤مصؾ قمٚمؿ

 يمرهموع وحماويموة ،يموه ىملؽمواس اظمضوؿون ضمقُث  من ايمصكم دم ايمعارم ايمتعؾقم سمطوير سمم ويمؼد

  :(8) أهنا ايمتطوير فمؿؾقة فمعم ويالضمظ . ايمتعؾقؿقة  ايمعؿؾقة

  - ومٞمٝم٤م اعمدروؾم٦م اًمٕمٚمقم وأٟمقاع اهل٤مُم٦م واًمٜم٘م٤مط األهداف حتديد ,1

  - اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمٕم٤مهد ًمتٜمقيع اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلضمراءات ,8

  - اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اعمٕم٤مهد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٓمقير اًمدقمؿ شمقضمٞمف ,3

 - اًم٤ٌمطمثلم ُمـ اعم١مهٚملم إقمداد ,1

 اًمدراؾمتٞم٦م واًمتؼماُم٩م اعمٜمت٤مه٩م ُمروٟم٦م : هي ؽمامت   زمعدة ايمصكم دم اجلامعي ايمتعؾقم متقز وومد

  (-3) اًمًقق اطمتٞم٤مضم٤مت ًمتالئؿ سم٤مًمتٜمقع واشم٤ًمُمٝم٤م

 ذم متقيٚمٝمت٤م اجل٤مُمٕمت٤مت زادت وم٘متد اًمٕم٤مُمت٦م اخلدُم٤مت ُمـ اًمٕمديد اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ىمدُم٧م

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واًمٌحقث ًمٚمتدريس واعمختؼمات واعمٙمت٤ٌمت اجل٤مُمٕمٞم٦م سم٤محلدائؼ اإلٟمؽمٟم٧م ؿمٌٙم٤مت إىم٤مُم٦م

 واعمختتؼمات اإلٟمؽمٟمت٧م وؿمتٌٙم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞمت٦م اعمٙمتٌت٤مت وومتح٧م ،اًمقفم٤مئػ اعمتٕمددة واًم٘م٤مقم٤مت

 اخلتدُم٤مت ٟمٔمت٤مم وهتق ل 811 هٜمدؾمت٦م ل اعمًتٛمك اًمٕم٤مُم٦م اخلدُم٤مت ٟمٔم٤مم إىم٤مُم٦م سمٗمْمؾ - اًمِم٤مُمٚم٦م

  ،اًمرئٞمًٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمروع وُمٕمٚمقُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث اًمٙمٛمٌٞمقشمر وؿمٌٙم٦م اًمّمٞمٜمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ

                                                 
(1) The people's Republic of China , China's Higher Education for The Next Century ( 

China, Beijing : New Star press, 1225  . p .7 

 . 254 – 253فٟ ٔظُ جٌطؼ١ٍُ ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ جٌطشذ١س جٌّمحسٔس ل دسجعحش  :( ؽرً ذذسجْ  2)

 . 122( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٜمّم٦م أول شمِمٙمٚم٧م اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤مزم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمقصم٤مئؼ وامن ٟمٔم٤مم وإٟمِم٤مء

 (-1) اًمّملم أٟمح٤مء ذم اجل٤مُمٕم٤مت ُمٜمٝم٤م شمًتٗمٞمد اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤مزم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ رىمٛمٞم٦م

 سم٤مًمٜمقاطمل هيتؿ اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وأصٌح اجل٤مُمٕم٤مت شمٜمٔمٞمؿ سم٢مقم٤مدة اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ىم٤مُم٧م وىمد

 سمتحتقل وذًمؽ ٤مزماًمٕم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم سم٤مًمتقؾمع اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م صمؿ - اًمٜمٔمري٦م اًمٜمقاطمل ُمـ أيمثر اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

 ومختس أرسمتع سمتلم ُم٤م شمؽماوح ومٞمٝم٤م اًمدراؾم٦م ُمدة وأصٌح٧م ،ُمًت٘مٚم٦م ُم١مؾم٤ًمت إمم اًمٕمٚمٞم٤م اعمٕم٤مهد

 اًمٕمٓمٚمت٦م ظمتالل واًمتٓمٌٞم٘مٞمت٦م اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م سملم اًمرسمط سمٛمٌدأ اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ىم٤مُم٧م يمام ؾمٜمقات

 حتٛمتؾ ُمتع ةاألؾم٤مشمذ إذاف حت٧م ( واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م ) االىمتّم٤مدي٦م اعمنموقم٤مت ذم اًمدراؾمٞم٦م

 وشمِمٖمٞمؾ ًمتدري٥م اخل٤مص٦م اعمّم٤مٟمع سم٢مىم٤مُم٦م واهتٛم٧م احلٙمقُم٦م وؿمجٕم٧م ،ؾمٗمرهؿ ٟمٗم٘م٤مت احلٙمقُم٦م

 ذم واالىمتّمت٤مدي٦م االضمتامقمٞمت٦م سم٤مالطمتٞم٤مضمت٤مت اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت سمرسمط ىم٤مُم٧م صمؿ ،اًمٓمالب

 - (8)اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع

 : الصيهية اجلامعات يف العلمي البحح أولويات : ثالًجا

 ذم ُيًت٤مهؿ واًمتذي اًمٌنمتى اعم٤مل رأس ذم االؾمتثامر أؿمٙم٤مل ُمـ ؿمٙمؾ اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُيٕمتؼم

 إظمتراج ذم اعمٓمٚمقسمت٦م واالدم٤مهت٤مت واعمٕمروم٦م اعمٝم٤مرات وزي٤مدة شمقومػم ظمالل ُمـ االىمتّم٤مدي اًمتٓمقر

 إمم ي١مدي ىمد دوًم٦م أي ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ألن 5 اًمت٘مٜمٞم٦م ُمًتقي٤مت أىمَم ومٞمٝم٤م يتقومر يمٗم٤مءة ذات قمامًم٦م

 ذم اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمتٞمؿ ُيًت٤مقمد يمتام - واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اعمٕمرومٞمت٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ظمالل ُمـ دةضمدي ُمٕمروم٦م ظمٚمؼ

  -(3) وُمدرسم٦م ُم٤مهرة قمامًم٦م ودمٝمٞمز ًمتقومػم اًمٕمٛمؾ ؾمقق ُمٓم٤مًم٥م إمم اًمقصقل

 وضمقد وم٢من هلذا ،األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ ىم٤مقمدة قمغم ي٘مقم اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم أن اًمٌدهيل ومٛمـ

٤ًٌم يٕمد ٕمٚمٛملاًم واًمٌح٨م اجل٤مُمٕمل ًمٚمتٕمٚمؿ ُُمتٛمٞمز ٟمٔم٤مم  ًمٚمتٓمقير هتدف إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ألي رئٞمًًٞم٤م ُمتٓمٚم

  -(1) اعمًت٘مٌؾ ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل

                                                 
 . 66( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

 . 125 – 127س ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط2١ّٕ)

 25( ؽحد٠س عؼٛدٞ وّحي ِٕذٚس : جإلٔفحق جٌكىِٟٛ ػٍٝ جٌطؼ١ٍُ ٚأغشٖ ػٍٝ عٛق جٌؼًّ فٟ جٌصد١ٓ، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 3)

. 

ٌّح4) شأعد ١ٙىٍدس ٌج ؼشذٟد فٟد ظًد ئعدطشجض١ؿ١س ئػدحدز ٌج طٓ ٌج ٛد ٌطؼٍد١ُ فٟد ٌج ؿٍدذ ( ِك١ح ص٠طْٛ : ل ِغدطمرً ج ٍطشذ١دس، جٌّ ؼشذ١دسٌ  ؿٍدس ٌج ١س ل، جٌّ

 ،َ ؼٍٛ ٌٚج ٌػمحفس  ٚج ٍطشذ١س  ؼشذ١سٌ  ّٕظّس ٌج ؼذد جألٚي، ٌج غحذغ ػؾش، ٌج  .  26َ، صـ  1227ٌج
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 ؿمتتتك ذم اعمجتٛمٕمتت٤مت شم٘متتدم ذم أؾم٤مؾمتتًٞم٤م دوًرا اًمٕمتت٤مزم واًمتٕمٚمتتٞمؿ اًمٕمٚمٛمتتل اًمٌحتت٨م ويٚمٕمتت٥م

 ُم٤مديت٦م وُمتٓمٚم٤ٌمت وُمراطمؾ وُمٜم٤مه٩م وأؾمس ىمقاقمد هل٤م قمٍمي٦م أداة اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اعمج٤مالت،

 اًمٓمريتؼ وإن - وشمٓمقيره اعمجتٛمع شمٜمٛمٞم٦م ذم ويًٝمؿ قمٛمٚمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م حي٘مؼ طمتك شمقومره٤م يٜمٌٖمل وسمنمي٦م

 اًمٌحت٨م ُمتٜمٝم٩م سم٢مشمٌت٤مع هتل واالضمتامقمتل االىمتّمت٤مدي اًمٜمٛمتق ُمٕمدالت زي٤مدة ًمتح٘مٞمؼ اعمْمٛمقن

 االىمتّم٤مدي٦م األٟمِمٓم٦م ُمـ ذًمؽ وهمػم واًمتج٤مرة واًمزراقم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م جم٤مالت ذم شمٓمٌٞم٘مف قمٜمد اًمٕمٚمٛمل

 (-1) ُمٜمٝم٤م يمثػمة ُمِم٤ميمؾ طمؾ عشمًتٓمٞم اًمتل واالضمتامقمٞم٦م

 أضمتؾ ُمتـ واًمٌت٤مطمثلم اًمٕمٚمامء ًمٙم٤موم٦م اعمٜم٤مؾم٥م اًمٕمٚمٛمل اعمٜم٤مخ سمتقومػم اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت شم٘مقم

 يمتام - اإلٟمتت٤مج وُم١مؾمًت٤مت ىمٓم٤مقمت٤مت خلدُم٦م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م وحم٤موًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث جم٤مل ذم اإلسمداع

 واإلقمتداد اًمتٗمقق ضمؾأ ُمـ اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ًمٓمالب اعمٜم٤مؾم٥م اعمٜم٤مخ شمقومػم قمغم اجل٤مُمٕم٤مت شمٕمٛمؾ

  -(8) اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحقث اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ومٕم٤مًمٞم٦م حت٘مٞمؼ يْمٛمـ سمام ،اعُمثغم واًمتٝمٞمئ٦م

 ُمتـ خمتٚمٗمت٦م أٟمقاع سملم ًمٚمجٛمع اًمٙمثػمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمروع سملم سم٤مجلٛمع اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت شمتٛمٞمز

 ًمٚمٌحتقث اًمالزُمت٦م اًمنموط ُمـ وهمػمه٤م اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم ًمٚمحّمقل اًم٘مٜمقات ويمثرة اعمتخّمّملم

 قمتدد إمجت٤مزم سملم ٟم٦ًٌم أقمغم وهل ،ًمٚمدوًم٦م رئٞمز خمتؼم 166 اجل٤مُمٕم٤مت ذم يقضمد طم٤مًمًٞم٤م - اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث ذم رئٞمًًٞم٤م ىمقهت٤م شمريمز ُمريمز أو  ُمٕمٝمد 1666 ُمـ وأيمثر 5 اًمرئٞمًٞم٦م اعمختؼمات

 شمتحٛمتؾ - اًمدوًمت٦م ُمًتتقى قمتغم اهلٜمدؾمتٞم٦م ًمٚمٌحتقث ُمرايمتز ُمٜمٝم٤م 83 ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمقفمٞمػ

 ُمقوتقع 166 ٟمحتق وشمتحٛمتؾ ،اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م ًمٚمٕمٚمتقم اًمدوًم٦م صٜمدوق ُمنموقم٤مت صمٚمثل تاجل٤مُمٕم٤م

 وشمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اجلديدة واًمٓم٤مىم٦م اجلديدة واعمقاد واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اإلطمٞم٤مئٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مل ذم سمحثل

 إمجت٤مزم صمٚمت٨م حتتتؾ ،واجلديتدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٜمٛمٞم٦م ُمت٤مسمٕم٦م إمم اهل٤مدوم٦م ل 313 ل ًمت األمتت٦م

 -(3) اًمٌحقث قم٤متُمقوق قمدد

                                                 
                  . 4صـ  جٌّإضّش جٌٛطٕٟ ٌٍركع جٌؼٍّٟ ٚجٌطط٠ٛش جٌطفحٟٔ،  ِشؾغ عحذك، أ١ِش ضشوّحٟٔ :  ( 1)

 .  144ٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ (  ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼ2)

 . 64( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك،  صـ 3)
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 طمتقل اًمٌحتقث ذم ظم٤مص٦م يمثػمة جم٤مالت ذم اجل٤مُمٕم٤مت هب٤م شم٘مقم اًمتل اًمٌحقث أقمامل شُمٕمتؼم

 وذم - اًمٌحتقث ألقمامل ه٤مًُم٤م ضمزًءا اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕمٚمقم وجم٤مل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٜمٔمري٤مت

 ًمّمتٞمٜمٞم٦ما اجل٤مُمٕمت٤مت ذم اًمتٓمٌٞم٘مٞمت٦م األؾم٤مؾمتٞم٦م اًمٜمٔمريت٤مت ذم اًمٌحقث ؿمٝمدت األظمػمة اًمًٜمقات

 صتٞمٜمٞم٦م ضم٤مُمٕمت٤مت وهمػمهت٤م وومقدان وشمِمجٞم٤مٟمغ وسمٙملم ،شمِمٞمٜمٖمٝمقا ضم٤مُمٕم٤مت وشُمٕمتؼم - يمٌػًما شم٘مدًُم٤م

  - اًمٕم٤ممل ذم يمٌػمة ؾمٛمٕم٦م وهل٤م اًمّملم ذم ُمِمٝمقرة

 شمٓمتقير ذم  ُُمتٛمٞمتزة أؾم٤مًمٞم٥م ًمٚمّملم - األظمرى واعم١مؾم٤ًمت اًمٌحقث أضمٝمزة ُمع اًمتٕم٤مون ذم

 أصمٜمت٤مء شمٔمٝمتر اًمتتل اعمِمت٤ميمؾ طمتؾ أي ،اإلٟمتت٤مج إمم صمامره٤م ٟم٘مؾ صمؿ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث

 شمٜم٤مومًٞم٦م ىمدرة ذات ُمٜمتج٤مت ًمتخرج اإلٟمت٤مج إمم اًمٜمٔمري٤مت هذه شمٕمقد صمؿ ،ٟمٔمرًي٤م اإلٟمت٤مج مم٤مرؾم٤مت

  - اًمًقق ذم ُمٓمٚمقسم٦م ُمٜمتج٤مت إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث صمامر حتقيؾ أي ،اًمًقق ذم

 ،اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م ٕمٚمتقمًمٚم ضمت٤مئزة 13 ،م 8661 ًمٕمت٤مم ًمٚمدوًمت٦م اًمٙمتؼمى اًمتثالث اجلقائز سملم ُمـ

 اؿمتؽميم٧م ،ًمٚمدوًم٦م ًمالظمؽماقم٤مت 18 اًمت اجلقائز سملم وُمـ ،ُمٜمٝم٤م ضمقائز 4 ذم اجل٤مُمٕم٤مت اؿمؽميم٧م

 اؿمتؽميم٧م واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل ًمٚمت٘متدم 132 اًمتت اجلتقائز سمتلم وُمتـ ،ُمٜمٝم٤م 3 ذم اجل٤مُمٕم٤مت

  -(1) اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم اجل٤مُمٕم٤مت وُمٙم٤مٟم٦م دور ارشمٗم٤مع قمغم يدل مم٤م ،ُمٜمٝم٤م 11 ذم اجل٤مُمٕم٤مت

 قمٜمتد اًمِمٕمٌٞم٦م( اًمّملم جلٛمٝمقري٦م اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم )ىم٤مٟمقن وشمٌٜمل شمٕمديؾ شمؿ وىمد

 ذم اٟمٕم٘متد اًمذي اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛم١ممتر اًمٕم٤مذة اًمدائٛم٦م ًمٚمجٜم٦م واًمثالصملم األومم اًمدورة

 اًمّمتلم جلٛمٝمقريت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم )ىم٤مٟمقن هي٤من وسمدأ - م 8662 ديًٛمؼم ُمـ 84

  م 8663 ؾمٜم٦م يقًمٞمق أول ُمٜمذ اًمتٕمديؾ اجلديد اًمِمٕمٌٞم٦م(

 األسمحت٤مث دقمؿ ذم  حمتقي٤مشمف قمغم حي٤مومظ اًمتٕمديؾ اجلديد اًمتٙمٜمقًمقضمل( اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم )ىم٤مٟمقن إن

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م شمٕمٛمتتٞمؿ وشمٓمتقير أسمحتت٤مث ،وشمّمتتٜمٞمٕمٝم٤م اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م أسمحتت٤مث ،األؾم٤مؾمتٞم٦م

 األسمحت٤مث هلٞمئت٤مت اًمًتػم ومٕم٤مًمٞمت٦م رومع ،شمٙمٜمقًمقضمٞملم ًمٕم٤مُمٚملم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م احل٘مقق وامن ،اًمزراقمٞم٦م

  إمم ُمًتٝمدوم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واإلصالطم٤مت ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ٟم٤مضمح٦م ظمؼمات ي٘متٌس إٟمام ،واًمتٓمقير

                                                 
 .  62 - 67(  وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ ل جإلصوـ ٚجٌطط٠ٛش ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)
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 اًمتذايت اإلسمتداع شمٕمزيتز إمم ُمٚمحت٦م سمح٤مضمت٤مت سم٤مالرشم٤ٌمط ،اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم ُم٘مٞمدة ُمِم٤ميمؾ طمؾ

  - ُمٌدقم٦م دوًم٦م وسمٜم٤مء

 ذات شمٙمٜمقًمقضمٞمتت٦م وًمتتقائح ىمتتقاٟملم ًمتتتت٤مسمعسم٤م اًمّمتتٞمٜمٞم٦م اعمحٚمٞمتت٦م احلٙمقُمتت٤مت ووتتٕم٧م وىمتتد

 ،ؿمت٤مٟمٖمٝم٤مي سمٚمديت٦م طمٙمقُمت٤مت ىم٤مُمت٧م ،اعمثت٤مل ؾمتٌٞمؾ قمغم - اًمذايت اإلسمداع حل٨م حمٚمٞم٦م ظمّم٤مئص

 ايمعؾووم دم زموارزة أقمتامل ُمٙم٤مومت٠مة ذم ًمقائحٝم٤م وشمٕمديؾ سمقوع وهمػمه٤م ضمٞمٜم٤من ،شمِمقه٤مى ،ؿمٜمتِمـ

  : وايمتؽـويموصمقا

  - اعمٙم٤موم٠مة وطمجؿ ًمٜمٗم٘م٤مت اًمٙمٌػم االرشمٗم٤مع : أواًل 

  اًمِمٛمقًمٞم٦م اعمٙم٤موم٠مة أي ،وأيمٗم٤مء وومرق ُمِم٤مريع إمم ُمِم٤مريع ُمـ اعمٙم٤موم٠مة طم٤مصكم شمٕمديؾ : شماكًقا

  - اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمٚمج٤مئزة واعمراىم٦ٌم اًمتدىمٞمؼ أقمامل قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٙمامل : شمايمًثا

 ىمتقة ؾمتجٚمتٝم٤م جلت٤مئزة يٛمٙمتـ ُمتثاًل  ،ُمت٤م ضم٤مئزة إٟمِم٤مء قمغم االضمتامقمٞم٦م اًم٘مقة شمِمجٞمع : رازمًعا

 ىمقيتِمتق ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم ُووٕم٧م أيًْم٤م - ُم٤م سمٜم٦ًٌم اًمدقمؿ شمٓمٚم٥م أن احلٙمقُم٦م ذم اضمتامقمٞم٦م

 يتٜمص ممت٤م ،( ىمقيتِمتق عم٘م٤مـمٕم٦م اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٤مت شمٜمٛمٞم٦م ًمقائح )

 اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٤مت ًمتٜمٛمٞم٦م اخل٤مص اعم٤مل رأس احلٙمقُم٦م إٟمِم٤مء ومٞمٝم٤م

 اعم١مؾم٤ًمت اؾمتخدام ٓمٚم٦ٌمُمت اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُم١مؾم٤ًمت شمٓمقرات ًمدقمؿ

 إسمداع ًمتِمجٞمع اًمت٘مٜمل اًمتٓمقير يمٜمٗم٘م٤مت اًمًٜمقي٦م اإليرادات ُمـ %0 قمـ شم٘مؾ ال ىمٞمٛم٦م

  -(1) اًمت٘مٜمل اعم١مؾم٤ًمت

 اعمنموقم٤مت وذاء اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ قمغم ـمقيٚم٦م ًمٗمؽمة رئٞمز سمِمٙمؾ شمٕمتٛمد اًمّملم وفمٚم٧م

 ذم يم٤مٟم٧م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمقاردات ُمـ %36 ٟمحق أن اإلطمّم٤مءات وشُمِمػم ،اعمٗمت٤مح شمًٚمٞمؿ سم٠مؾمٚمقب

  سمدأ تاًمثامٟمٞمٜمٞم٤م سمداي٦م وُمع ،( م 1436 – 1408 ) اًمٗمؽمة ظمالل ضم٤مهزة ُمنموقم٤مت ؿمٙمؾ

                                                 
صدـ                 ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فدٟ جٌصد١ٓ، ِشؾدغ عدحذك، (  ؽٝ ضؾ١حٚ 1)

 .  55 - 56صـ 
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 ايمدويموة وضوعت ضمقوُث  ،اًمتٖمٞمتػم ـمريتؼ ذم ضمديًدا ؿمٙماًل  ي٠مظمذ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ أؾمٚمقب

  : طمالل من ايمذاسمقة ايمؼدرات يمتـؿقة اؽمؼماسمقجقات

 ومٜمٞمت٦م وظمدُم٤مت ومٜمٞم٦م واؾمتِم٤مرات شمراظمٞمص ؿمٙمؾ ذم اجلديدة ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أوًمقي٤مت إقمٓم٤مء ,1

  - اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واؾمتػماد ٟم٘مؾ قم٘مقد ُمـ %06 ٟمحق وشمِمٙمؾ ،اإلٟمت٤مج ذم واعمِم٤مريم٦م وُمٝم٤مري٦م

 ؾم٤مسمً٘م٤م اًمًقومٞمتل االحت٤مد يم٤من أن ومٌٕمد ،ُمتٕمددة ودول ُمّم٤مدر ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم احلّمقل ,8

 اطمتٞم٤مضم٤مهتت٤م ُمتـ %03 ٟمحتق ليٕمت٤مد سمتام اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م الؾمتتػماد اًمرئٞمزت اعمّمدر واًمٞم٤مسم٤من

 اًمٞم٤مسمت٤من ُمتـ يمتؾ ٟمّمتٞم٥م اٟمخٗمتض يمتام ،%2،3 إمم اًمٞم٤مسم٤من ٟمّمٞم٥م اٟمخٗمض ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 م-1441 قم٤مم ًمٚمّملم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمقاردات ُمـ %80 إمم وأعم٤مٟمٞم٤م وأُمريٙم٤م

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ٟم٘مؾ قمغم اًمّملم ريمزت ،واًمتٓمقير واًمٌحقث اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م عم٤ًميرة ,3

 ُمتتـ %13 ٟمحتتق م 1441 قمتت٤مم ًمتٛمثتتؾ واًمٌؽمويمٞمامويتت٤مت واالشمّمتت٤مالت ٤مىمتت٦مسم٤مًمٓم اخل٤مصتت٦م

 ٟم٘متؾ وأؾمتٚمقب اًمذاشمٞمت٦م اًم٘متدرات شم٘مقيت٦م سمتلم اجلٛمتع أدى وىمتد ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمقاردات

 ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م سمت٤مًمٌحقث االهتتامم وزيت٤مدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وشمٜمٛمٞم٦م شمٓمقير إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمٌحتقث أٟمِمتٓم٦م ارشمٗمت٤مع ذم ؾمت٤مهؿ ىمتد اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واردات ُمـ وطمدة اؾمتػماد أن طمٞم٨م

  -(1)اعمتخّمّم٦م اًمٌحثٞم٦م واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ يمؾ ذم %12 سمٜمحق واًمتٓمقير

 – 8663 أقمتقام ذم واًمتٕمٚمتٞمؿ سم٤مًمؽمسمٞمت٦م اًمٜمٝمقض محٚم٦م ظُمٓم٦م ) اًمّمٞمٜمل اًمدوًم٦م جمٚمس اقمتٛمد

 ٤مشمرةاًمديم ُمٜمتدى شم٠مؾمٞمس ومٞمٝم٤م سمام ،اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ـمالب ًمتٕمٚمٞمؿ اإلسمداع ظُمٓم٦م وهل ( م 8662

 اضمتتامع ،اًمّمتٞمٗمٞم٦م اًمٕمٓمتالت ذم اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ًمٓمالب اًمقـمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ،اًمقـمٜمل األيم٤مديٛمل

 أصمٜمت٤مء اًمدراؾمت٦م ٟمٔمت٤مم ،اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾمت٤مت ًمٓمتالب اإلسمداع ُمريمز ،اًمقـمٜمل األيم٤مديٛمل اًمديم٤مشمرة

 ؾمٚمًٚم٦م ُمـ وهمػمه٤م اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ـمالب إقمداد وإصالح اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ًمٓمالب اًمزي٤مرات

  - ِم٤مريعاعم ُمـ

                                                 
(1)  Hongxin Znao, 'Technology lmports and Their lmpacts of The Enhancement of China,s 

lndigenous Technological Capacity'- journal of Development Studies, Vol. 31.N.4.April 

1225,pp.55056 . 
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 اًمدراؾمت٤مت ًمٓمتالب اًمتٕمٚمٞمٛمل اإلسمداع ظُمٓم٦م ُمنموع 30 اًمقزارة ـمٌ٘م٧م ،م 8661 ؾمٜم٦م ذم

 11و اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمج٤مالت اظمتالف طم٥ًم ل اًمقـمٜمل األيم٤مديٛمل اًمديم٤مشمرة ُمٜمتدى ل 13و       اًمٕمٚمٞم٤م

 دراؾمت٦م اخلُٓمت٦م وشم١ميتد - ل اًمّمتٞمٗمٞم٦م اًمٕمٓمتالت ذم اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾم٤مت ًمٓمالب اًمقـمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ل

 اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾمت٤مت ـمتالب إقمتداد وطمدة 80     وىمٌقل اًمزي٤مرات أصمٜم٤مء اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ـمالب

 اإلقم٤مٟم٦م شمٙمثػم ـمريؼ قمـ ومٞمٝم٤م ه٤مُم٦م خمتؼمات أو قمٚمقم ذم ًمٚمدراؾم٦م األظمرى اجل٤مُمٕم٤مت ذم ًمٚمٓمالب

  -(1) اعم٤مًمٞم٦م

 ايمعؾوامء أهمرد ،ايمعؾؿي ايمبحث جمال دم األولم اظمتؼدمة ايمدول مصاف إلم زمايمصكم ويمؾوصول

  :(8) وهي صمفودهم فمؾقفا يمغمىمزوا أهداهمفم حتدد همؼرة فممم إضمدى

  - اًمًالم أهمراض ذم اًمذري٦م اًمٓم٤مىم٦م اؾمتخدام ,1

  - واًمّمٚم٥م ًمٚمحديد ضمديدة ُمرايمز سم٢مجي٤مد اخل٤مص٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِمٙمالت سمح٨م ,8

  - اًمٓمٌٞمٕم٦م وُمّم٤مدرة اًمٌؽمول سمٛمِمت٘م٤مت شمتّمؾ اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث دراؾم٦م ,3

  - األروٞم٦م سم٤مهلزات وقمالىمتٝم٤م ٦ماألروٞم اًم٘منمة طمريم٤مت دراؾم٦م ,1

 اًمٞم٤مٟمجٜمتًتك هنرى ظمّمقًص٤م اًمٙمؼمى اعمٞم٤مه سمٛمّم٤مدر االٟمتٗم٤مع وؾم٤مئؾ دراؾم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ ,0

  - األصٗمر واًمٜمٝمر

  - اًمّملم ذم االؾمتقائٞم٦م اًمٌٞمئ٦م دراؾم٦م ,1

  - اًمّملم ذم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ دراؾم٦م ,2

 - األطمٞم٤مء قمٚمؿ ذم قمٚمٛمٞم٦م سم٠مسمح٤مث اًم٘مٞم٤مم  ,3

  - راًمٌذو اؾمتٙمث٤مر وؾم٤مئؾ دراؾم٦م ,4

  اًمّملم أٟمح٤مء مجٞمع ذم االؿمؽمايمل اًمٜمٔم٤مم شمٕمٛمٞمؿ شمٙمٗمؾ اًمتل واألؾمس اًمٜمٔمري٤مت سمح٨م ,16

  - احلدي٨م سم٤مًمٓم٥م اًمّملم ذم اًم٘مديؿ اًمٓم٥م ُم٘م٤مرٟم٦م ,11

                                                 
ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1) ٌطؼ١ٍُ فٟ ٌج ٚج ٌطشذ١س  ٚج ٌطىٌٕٛٛؾ١ح  ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .   37(  ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١

 .  123(  ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 إمم ىأد ممت٤م اإلصتالح ُمتـ ىمقي٦م ُمرطمٚم٦م اًمّمٞمٜمل اًمقـمٜمل االسمتٙم٤مر ٟمٔم٤مم دظمؾ م1424 ؾمٜم٦م ذُ وُمٜم

 سمّمتامهت٤م شمريمت٧م اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن صمامٟمٞمٜمٞمت٤مت ُمٜمتّمتػ ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمؿ ذم وـمٜمٞم٦م سمراُم٩م فمٝمقر

 - (1) واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ وزارة ظمالل ُمـ شمدار اًمؼماُم٩م شمٚمؽ وُمٕمٔمؿ اجل٤مُمٕم٤مت قمغم وُمٝمٛم٦م واوح٦م

 : ومـفا ايمصكم دم اجلامعي ايمبحث فمعم ايمتلشمغم ذات ىمػمى وؿمـقة زمرامج وهـاك

 211 " ايموؿمـي اظممموع " :  

 دومٕمت٦م ًمٌٜمت٤مء اآلراء سمٕمض م 1443 ؾمٜم٦م يقًمٞمق ذم اًمتٕمٚمٞمؿو ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م أصدرت

 811 روعتُمِمتل اعمٝمؿ روعتاعمِم سمدء حتديًدا ،اعمٝمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمروع وٟم٘م٤مط اًمٕم٤مًمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ

 ُمنمتوع وهتق - واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن ذم رئٞمًٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م 166 شمٜمٛمٞم٦م إمم روعتاعمِم ُيِمػم -(8) ل

 واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ سملم واًمتٜمًٞمؼ اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ شمٜمٛمٞم٦م ،ٚمٞمفقم اقمتامًدا ،اًمّملم طمٙمقُم٦م شمدومع ه٤مم

 اخلُٓمت٦م ذم اهلت٤مم اًمتقـمٜمل اعمنمتوع هتذا اًمّملم طمٙمقُم٦م أدرضم٧م وىمد - واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م

 م-1440 قم٤مم شمٜمٗمٞمذه وسمدأت ،اًمقـمٜمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمدى واًمٓمقيٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م

 اًمرئٞمًٞم٦م، اًمدراؾمٞم٦م اعمقاد وشمٓمقير ،سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمِم٤مُمٚم٦م اًمٔمروف هتٞمئ٦م قمغم روعتاعمِم سمٜم٤مء ويؽميمز

 ومريؼ اًمدوًم٦م جمٚمس ؿمٙمؾ يمام األؾم٤مس- طمٞم٨ُم  ُمـ اًمٕم٤مزم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمٕم٤مُم٦م اخلدُم٤مت ٟمٔم٤مم وشمِمٙمٞمؾ

 اهل٤مُمت٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت قمغم ًمالشمٗم٤مق اعمٕمٜمٞم٦م اجلٝم٤مت ًمتٜمًٞمؼ 5 811روعتًمٚمٛمِم اًمقزارات سملم اًمتٜمًٞمؼ

 ًمٚمتٜمٛمٞمت٦م اًمدوًم٦م وجلٜم٦م اًمدوًم٦م سمٛمجٚمس رئٞمًٞملم ُمًئقًملم ُمـ اًمتٜمًٞمؼ ومريؼ ويتٙمقن - ًمٚمٛمنموع

  -(3) اعم٤مًمٞم٦م ووزارة واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م ووزارة واإلصالح

                                                 
ٛعف ٚودٛسٚ ٔحذؾد١ّح : جضؿح٘دحش فدٟ جٌط١ّٕدس ل دٚس جٌؿحِؼدحش فدٟ جٌط١ّٕدس جاللطصدحد٠س ل ضشؾّدس : ؽدؼرحْ ػردذ (  ؽ١ٙذ 1٠)

 .  254 – 253جٌؼض٠ض خ١ٍفس، ِشؾغ عحذك، صـ صـ   

ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  2) ٌطؼ١ٍُ فٟ ٌج ٚج ٌطشذ١س  ٚج ٌطىٌٕٛٛؾ١ح  ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .   21(  ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١

 .  122خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك،  صـ (  ؽ١ح 3)
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 ذم ظمٓمتػمة سمّمتقرة دم٤مهٚمتف شمؿ اًمذي اًمٌح٨م ذًمؽ األُم٤مم إمم ًُم٤مىمد اجل٤مُمٕمل اًمٌح٨م وًمدومع

 - اًمّمتٗمقة جل٤مُمٕمت٤مت رأوومت ُمت٤مزم دقمتؿ سمت٘متديؿ اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م ىم٤مُم٧م ،اإلصالح ىمٌؾ ُم٤م ومؽمة

 ًداضم ُمٝمؿ ُم٤مزم دقمؿ شم٘مديؿ شمؿ سمٛم٘متْم٤مه اًمذي ل 811 روعتُمِم ل هل ُمٝمٛم٦م ُم٤ٌمدرة هٜم٤مك ويم٤مٟم٧م

 شمٚم٘مت٧م وىمد ،اًمّملم أٟمح٤مء مجٞمع ذم ضمديدة أيم٤مديٛمٞم٦م سمراُم٩م وشمٓمقير ًمٚمج٤مُمٕم٤مت ضمديدة نُم٤ٌم ًمٌٜم٤مء

 -(1) ل 811 ل ُمنموع   قمـ اًمٜم٤مشم٩م اًمدقمؿ شمقٟم٩م ضمٞم٤مو يؿمٜمٖمٝم٤م وضم٤مُمٕم٦م ،ومقدان ضم٤مُمٕمتت٤م

 واٟمتدُم٤مج ،االضمتامقمٞمت٦م واًمتٜمٛمٞم٦م االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء خلدُم٦م اجل٤مُمٕم٤مت سمٜم٤مء اعمنموع يًتٝمدف

 ُمٜمتجت٦م ىمتقة إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ًمتحقيؾ االضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اإلىمٚمٞمٛمل االىمتّم٤مد ذم اجل٤مُمٕم٤مت

 اًمتٜمًتٞمؼ سم٢مصتالح ًمٚم٘مٞم٤مم ،اعمنموع أشم٤مطمٝم٤م اًمتل ،اًمٗمرص اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ يمثػم اٟمتٝمز وىمد - واىمٕمٞم٦م

 ُمتتـ ؾمٚمًتتٚم٦م ومتِمتتٙمٚم٧م ،اًمٕمٚمٛمٞمتت٦م اًمٌحتتقث وآًمٞمتت٦م اخلٚمٗمٞمتت٦م واخلتتدُم٤مت واًمتٕمٚمتتٞمؿ اإلدارة سمتتلم

 شمٕم٤موٟمت٧م ،ذًمتؽ إمم سم٤مإلوت٤موم٦م - األيمٗمت٤مء وإقمتداد اعمٕمرذم اإلسمداع ًمتِمجٞمع اجلديدة اإلضمراءات

 ممت٤م ،811 اعمنمتوع ًمٌٜم٤مء اعمحٚمٞم٦م واحلٙمقُم٤مت اًمّمٚم٦م ذات احلٙمقُمٞم٦م واهلٞمئ٤مت اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م

  -(8) اعمٕمٜمٞم٦م اجلٝم٤مت يمؾ ُم٤ٌمدرات وأصم٤مر اعمختٚمٗم٦م واعمٜم٤مـمؼ اهلٞمئ٤مت سملم زاحلقاضم طمٓمؿ

 985 " ايموؿمـي اظممموع " : 

 قمت٤مم ُمت٤ميق ُمتـ 1 ذم اعم٘مت٤مم اعمت١ممتر قمٜمد ل ُملم شمًف ضمٞم٤مٟمغ ل اًم٤ًمسمؼ اًمّمٞمٜمل اًمرئٞمس أقمٚمـ

 جيت٥م ،اًمٕمٍمٟم٦م حت٘مٞمؼ أضمؾ ُمـ سمٙملم ضم٤مُمٕم٦م ًمت٠مؾمٞمس اعمئقي٦م اًمًٜمقي٦م اًمذيمرى إلطمٞم٤مء م 1443

 واًمتٕمٚمتٞمؿ اًمؽمسمٞمت٦م وزارة وم٘متررت ،(3) اًمّملم ذم قم٤معمل ُمًتقى ذات سم٤مرزة ضم٤مُمٕم٤مت سمٕمض وضمقد

 ًمٌٜم٤مء اعمتٗمقىم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ وهمػممه٤م وشمِمٞمٜمٖمٝمقا سمٙملم سمج٤مُمٕمتل اخل٤مص االهتامم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اًم٘مترن ٟمحتق اًمتٕمٚمٞمؿ إٟمٕم٤مش سمرٟم٤مُم٩م لشمٜمٗمٞمذ إـم٤مر ذم اًمٕم٤معمل اعمت٘مدم اعمًتقى قمغم صٞمٜمٞم٦م ضم٤مُمٕم٤مت

 وُمٜمذ - م1443 قم٤مم ُم٤ميق ذم ـُمرح أٟمف سم٥ًٌم ل430ل روعتاعمِم هذا وؾُمٛمل ،ريـتواًمٕمِم احل٤مدي

  واعمدن اعم٘م٤مـمٕم٦م طمٙمقُم٤مت ُمع شمٕم٤موٟمٞم٦م اشمٗم٤مىمٞم٤مت واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة وىمٕم٧م ،م1444 قم٤مم

                                                 
(  ؽ١ٙذ ٠ٛعف ٚوٛسٚ ٔحذؾ١ّح : جضؿح٘حش فدٟ جٌط١ّٕدس ل دٚس جٌؿحِؼدحش فدٟ جٌط١ّٕدس جاللطصدحد٠س ل، ضشؾّدس : ؽدؼرحْ ػردذ 1)

 .  255 – 253جٌؼض٠ض خ١ٍفس، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 

 .  122جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك،  صـ  ( ٠ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك2)

ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  (3) ١ٍُ فٟ ٌج ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌطىٌٕٛٛ ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .  21ٜ ضؾ١حٚ ؾ١
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 وأدرضمت٧م دومٕم٤مت قمغم اعمِمٝمقرة اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت قمنمات سمٜم٤مء ذم ًمالؾمتثامر اًمّمٚم٦م ذات

 اعمريمزيتت٦م احلٙمقُمتت٦م االؾمتتتثامر ذم واؿمتتؽميم٧م ،رومٞمتتع ُمًتتتقى ذات ضم٤مُمٕمتت٤مت ءسمٜمتت٤م ىم٤مئٛمتت٦م ذم

  -(1) اًمّمٚم٦م ذات واًمقزارات اعمحٚمٞم٦م واحلٙمقُم٤مت

 ويم٤مٟمت٧م ،قم٤معمٞمت٦م سمحت٨م ضم٤مُمٕمت٤مت إمم اًمّملم ذم اًم٘مٛم٦م ضم٤مُمٕم٤مت حتقيؾ اعمنموع يًتٝمدف

 وتخاًم  دقمتاًم  شمٚم٘مت٧م اًمتتل هل اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمـ خمت٤مًرا ىمٚمٞماًل  قمدًدا ألن 5 ذؾم٦م  اعمٜم٤موم٦ًم

 شم٘مدُمتف اًمتذي اعمت٤مزم اًمتدقمؿ ضم٤مٟمت٥م إمم ،ومٞمٝمت٤م شمٕمٛمتؾ اًمتتل واعمج٤مالت اًمٌحثٞم٦م ـم٤مىم٤مهت٤م ًمتقؾمٞمع

 احلّمتقل ذم شمقٟم٩م ضمٞم٤مو وؿمٜمٖمٝم٤مي ومقدان ضم٤مُمٕمت٤م ٟمجح٧م وىمد - اعم٘م٤مسمؾ ذم اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م احلٙمقُم٤مت

  -(8) 430 سمرٟم٤مُم٩م ُمراطمؾ ُمـ ُمرطمٚمتلم شمٜمٗمٞمذ قمغم

 وإفمٝمت٤مر اخلّمت٤مئص وإسمتراز اهل٤مُم٦م اعمزاي٤م وشمٕمزيز رداعمقا شمريمٞمز ل 430ل اعمنموع ُي١ميمد يمام

 قمتغم اخلّمت٤مئص اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕمت٤مت سمٜمت٤مء ـمريتؼ واختت٤مذ اًمنيٕم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م قمغم واعمث٤مسمرة اًمتٗمقق

  -(3) واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن ُمـ األومم ؾمٜم٦م اًمٕمنميـ ذم اًمٕم٤معمل اعمت٘مدم اعمًتقى

 973 " زمركامج " : 

 هتدف اًمتل ل 423 ل اخلُٓم٦م شمٜمٗمٞمذ ذم  واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ وزارة ذقم٧م م 1442 يقٟمٞمق ذم

 اًمزراقم٦م ذم أؾم٤مؾًم٤م ) اعمًتٝمدف اًمقـمٜمل االؾمؽماشمٞمجل اخلط ُمع مت٤مؿمًٞم٤م األؾم٤مد اًمٌح٨م شم٘مقي٦م إمم

 -(1)واعمقاد( واًمّمح٦م واًمًٙم٤من واًمٌٞمئ٦م واعمقارد واعمٕمٚمقُم٤مت واًمٓم٤مىم٦م

                                                 
 .  121( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

ؾحِؼدس ذىد١ٓ، ؾحِؼدس َ، ضدُ ض٠ّٛدً ضغدغ ؾحِؼدحش فمدظ :  1222ل جٌطٟ ذذأش فٟ  255( فٟ ِشقٍس جألٌٚٝ ِٓ ذشٔحِؽ ل 2)

جٌؼٍددُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ددح جٌصدد١ٕ١س، فددٛدجْ، ؾحِؼددس ٘ددحسذ١ٓ جٌصددٕحػ١س، ؾحِؼددس ٔددحٔىٕؽ، ؾحِؼددس و٠ٕٛؿٙددٛج، ؾحِؼددس جٌؼٍددَٛ 

ؾحِؼدس .   34ح١ٔدس َ،  دّص جٌّشقٍدس جٌػ 2224ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح، ؾحِؼس ئوغ١حْ ؾ١حٚ ضدٛٔؽ، ؾحِؼدس ص٠ؿ١دحٔؽ . ٚفدٝ عدٕس 

: جضؿح٘ددحش فددٟ جٌط١ّٕددس ل دٚس جٌؿحِؼددحش فددٟ ضشؾّددس : ؽددؼرحْ ػرددذ جٌؼض٠ددض خ١ٍفددس جٔظددش ؽدد١ٙذ ٠ٛعددف ٚوددٛسٚ ٔحذؾدد١ّح،

 . 255جٌط١ّٕس جاللطصحد٠س ل، ِشؾغ عحذك، صـ 

 .  121( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

ذؾدد١ّح : جضؿح٘ددحش فددٟ جٌط١ّٕددس ل دٚس جٌؿحِؼددحش فددٟ جٌط١ّٕددس جاللطصددحد٠س ل، ضشؾّددس : ؽددؼرحْ ػرددذ (١٘ددذ ٠ٛعددف ٚوددٛسٚ ٔح4)

 .  256جٌؼض٠ض خ١ٍفس، ِشؾغ عحذك، صـ 
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 : " 863 " زمركامج

 شمتدقمٛمٝم٤م اًمتل اعمنموقم٤مت صمٚمثل وٟمحق ل 313 ل سمرٟم٤مُم٩م صمٚم٨م ٟمحق سمتٜمٗمٞمذ اجل٤مُمٕم٤مت وشم٘مقم

 وًمٙمتـ - ( م 8666 اًمّمتلم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ صٜم٤مقم٦م ) اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمقـمٜمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم

 ذًمتؽ ،األظمترى واًمتٓمتقير اًمٌحت٨م ُم١مؾمًت٤مت ُمتـ أىمؾ ُمًتٛمرة سمّمٗم٦م شمٜمٗمؼ يم٤مٟم٧م اجل٤مُمٕم٤مت

 ،م 8666 وطمتتك م 1440 سملم يقان سمٚمٞمقن 1،1 وطمتك يقان سمٚمٞمقن 8،3 ُمـ يٌدأ اًمذي اإلٟمٗم٤مق

 سمٚمٖمت٧م ؿمٜمٖمٝم٤مي وذم - واًمتٓمقير اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق إمج٤مزم ُمـ %16 ُمـ ىمٚمٞماًل  أيمثر اعمٌٚمغ وهذا

 جمترد ُمتـ أوؾمتع جمت٤مل وهتق ) واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمؿ ذم اًمٌح٨م أٟمِمٓم٦م قمغم اجل٤مُمٕم٤مت تإٟمٗم٤مىم٤م

 قمتـ شمزيتد ال إٟمٗم٤مىمت٤مت وهتل م 8663 ؾمٜم٦م يقان سمٚمٞمقن 8،21 ( واًمتٙمقير اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق

  -(1) ( م 8661 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمؿ ؿمٜمٖمٝم٤مي جلٜم٦م ) ؿمٜمٖمٝم٤مي ُمديٜم٦م إٟمٗم٤مق إمج٤مزم ُمـ 1،8%

 دمٜمٞمتد وقمتغم اعمٜم٤مه٩م وشمٜمٛمٞم٦م شمٓمقير قمغم دمري اًمٜمٓم٤مق واؾمٕم٦م إصالطم٤مت أيًْم٤م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م

 ُمٌت٤مدرات هٜمت٤مك ويم٤مٟمت٧م - سم٤مجل٤مُمٕمت٤مت االًمتحت٤مق ٟمٓم٤مق وشمقؾمٞمع اًمتدريس هٞمئ٦م أقمْم٤مء وشمٕمٌئ٦م

 - اًمتخّمّم٤مت ذم اًمتٙمرار ًمتجٜم٥م اعمختٚمٗم٦م اًمقزارات شمديره٤م اًمتل اعمدارس ًمرسمط قمديدة

 احلتد قمتـ اًمزائتدة اعمقوتققم٤مت الؾمتٌٕم٤مد اعمٜم٤مه٩م وإصالح سمتٜم٘مٞم٦م أيًْم٤م اجل٤مُمٕم٤مت وشم٘مقم

 ووتع شمتؿ وىمد - وُمتقاوم٘م٦م ( اًمٌٕمض سمٌٕمْمٝم٤م ُمرشمٌٓم٦م ) سمٞمٜمٞم٦م وأيمثر ُمروٟم٦م أيمثر اعم٘مررات وضمٕمؾ

 اًمّملم إمم اخل٤مرج ُمـ اًمٕم٤مئديـ اعمقهقسملم الضمتذاب ظمّمٞمًّم٤م صٛمٛم٧م اًمؼماُم٩م ُمـ ىمقي٦م جمٛمققم٦م

 قمتغم اًمداًم٦م األُمثٚم٦م سملم وُمـ - األومذاذ اًمٕمٚمامء عمٙم٤موم٠مة وأيًْم٤م األضمٜمٌٞم٦م واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ أي

 ذًمتؽ ضم٤مٟمت٥م إمم - ل ًمٚم٤ٌمطمثلم يمقٟم٩م شمِمٞمقٟم٩م سمرٟم٤مُم٩م ل و  ل ُمقه٦ٌم اعم٤مئ٦م سمرٟم٤مُم٩م ل اًمؼماُم٩م شمٚمؽ

  -(8) يمٚمٝم٤م اًمدوًم٦م ُمًتقى قمغم قمٔمٞماًم  شمقؾمًٕم٤م ٤مُمٕم٤متسم٤مجل اًم٘مٌقل ذم اًمتقؾمع شمؿ

                                                 
% ِدٓ ئؾّدحٌٟ ئٔفحلدحش جٌركدع ٚجٌططد٠ٛش فدٟ ؽدٕمٙحٞ عدٕس   56جٔص ِؾشٚػحش جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌخحصس ػٍٝ جٌؼىظ ضّػً  (1)

 .  254َ .  جٔظش جٌّشؾغ جٌغحذك صـ  2223

 .  255جٌّشؾغ جٌغحذك،  صـ  (2)



212 

  

 
 
 

 (22) سقى جذول
 انصني يف اجلبيعٍ انبحث عهً انخأثري راث انكربي انىطُُت انربايج

 األسبسٍ انرتكُض االبخذاء حبسَخ اجلهت انربايج
 اًمتتقـمٜمل 313 سمرٟمتت٤مُم٩م

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م ًمٌحتت٨م

 واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

 اًمٕمٚمتتتتتتؿ وزارة

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اعم٘متدرة وحتًتلم اًمدوًمٞمت٦م اعمٜم٤موم٦ًم دقمؿ م1431 ُم٤مرس

 جمتت٤مل ذم واًمتٓمتتقير ًمٚمٌحتت٨م اًمٙمٚمٞمتت٦م

 أوًمقي٦م( 14 )ُمع اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمتتتتقـمٜمل اًمؼمٟمتتتت٤مُم٩م

 وشمٓمتتتتتقير ًمٌحتتتتت٨م

 األؾم٤مؾمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمٕمٚمتتتتتتؿ وزارة

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 عمقاضمٝمتت٦م واًمتٓمتتقير اًمٌحتت٨م شمٓمٌٞمتتؼ م1438

 ذم اعمٚمحتت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٦م االطمتٞم٤مضمتت٤مت

 األؾم٤مؾمٞم٦م تاًم٘مٓم٤مقم٤م

 اًمتتقـمٜمل 423 سمرٟمتت٤مُم٩م

 األؾم٤مد ًمٚمٌح٨م

 اًمٕمٚمتتتتتتؿ وزارة

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 م 1442 يقٟمٞمتتتتتف

 سمرٟمت٤مُم٩م ُمع )أدُم٩م

 سمتدأ اًمذي اًمّمٕمقد

 م( 1448

 اخلتط ُمع مت٤مؿمًٞم٤م األؾم٤مد اًمٌح٨م شم٘مقي٦م

 اعمًتتتتٝمدف اًمتتتقـمٜمل االؾمتتتؽماشمٞمجل

 ،اعمٕمٚمقُم٤مت ،اًمٓم٤مىم٦م ،اًمزراقم٦م ذم )أؾم٤مؾًم٤م

 ،واًمّمتتح٦م اًمًتتٙم٤من ،اًمٌٞمئتت٦م ،اعمّمتت٤مدر

 اعمقاد(

 اًمتٓمتتقير اًمٌحتت٨م سمٜمٞمتت٦م

 اعمراومؼ وشمٜمٛمٞم٦م

 اًمٕمٚمتتتتتتؿ وزارة

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 )اًمؼمٟم٤مُم٩م م1431

 ًمٚمٛمٕم٤مُمتؾ اًمتقـمٜمل

 األؾم٤مؾمٞم٦م(

 اعمٕم٤مُمتؾ ًمتٓمتقير اًمقـمٜمل اًمؼمٟم٤مُم٩م شمٜمٗمٞمذ

 ُمنمتوقم٤مت سمرٟمت٤مُم٩م ويمذًمؽ األؾم٤مؾمٞم٦م

 واًمؼمٟمتت٤مُم٩م اًمتتقـمٜمل األؾمتت٤مد اًمٕمٚمتتؿ

 اهلٜمدؾمت٦م سمحتقث ُمرايمز ًمتٓمقير اًمقـمٜمل

 - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمقـمٜمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم ًمٚمٕمٚمؿ اًمقـمٜمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم

 ًمٚمٕمٚمؿ

 وسمٕمتض األؾم٤مد اًمٌح٨م ومتقيؾ شمٜمٛمٞم٦م م1431 ومؼماير

 اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٌحقث

 وشمٓمتقير اًمٙمٚمٞم٦م اعم١مؾمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م حتًلم م1440 اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة ل811ل

 خمت٤مرة ضم٤مُمٕم٤مت ذم أؾم٤مؾمٞم٦م سمٞمٜمٞمف جم٤مالت

 ًمٚمتٕمٚمتٞمؿ اًمٕم٤مُمت٦م ًمٚمخدُمت٦م ٟمٔم٤مم وشمٓمقير

 (ؿمٌٙم٤مت 3) اًمٕم٤مزم
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 اعمرطمٚم٦م م 1443) اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة ل430ل

 م8661) ( األومم

 ( اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م

 إمم اًمّمتتلم ذم اًم٘مٛمتت٦م ضم٤مُمٕمتت٤مت حتقيتتؾ

 قم٤معمٞم٦م سمح٨م ضم٤مُمٕم٤مت

 لاًمتٜمٛمٞم٦م ذم  ادم٤مه٤مت : ظمٚمٞمٗم٦م اًمٕمزيز قمٌد ؿمٕم٤ٌمن : سمرمجة ،كازمشقام وىمورو يوؽمف ؾمفقد : اظمصدر

 -  831 صت ، ؾم٤مسمؼ ُمرضمع ،ل االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت دور

 ُمريمزًي٤م ُمٙم٤مًٟم٤م واالسمتٙم٤مر اًمٌح٨م ىمدرات دقمؿ اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اطمتٚم٧م اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمٓمٚمع وُمٜمذُ 

 ُمٝمتؿ شمٓمتقر طمتدث وىمد  - اًمٖمرب سمدول اًمٚمح٤مق ٟمحق حتريمٝم٤م ذم اًمّملم شمٜمٛمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ذم حمقرًي٤م

 ٤مصت٦موظم اًمٌح٨م ذًمؽ وشمًقيؼ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ذم اجل٤مُمٕم٤مت دور شمٓمقير ذم اًمّمدد هذا ذم متثؾ

 - (1)األيمؼم اًمدقمؿ اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م هل٤م شم٘مدم اًمتل اًمّمٗمقة ضم٤مُمٕم٤مت

 اًمٕمٚمٞمت٤م ًمٚمدراؾمت٤مت يمٚمٞمت٤مت ضم٤مُمٕمت٦م 33 شم٘متٞمؿ أن قمتغم اًمدوًمت٦م واوم٘م٧م ،م 1440 قم٤مم وذم

 اًمٕمٚمتقم جمت٤مالت ذم واًمتتدريس اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٚمٌحقث اعمًتقى وقم٤مًمٞم٦م ممت٤مزة قمٚمٛمٞم٦م يمقادر ًمتٙمقيـ

 ه٤مًُمت٤م ُمتقرًدا اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾم٤مت وأصٌح٧م - واالضمتامقمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم شمِمٛمؾ اًمتل األؾم٤مؾمٞم٦م

 -(8) اًمرومٞمٕم٦م اًمدرضم٦م قمغم اعمتخّمّملم األيمٗم٤مء ُمـ ًمٚمدوًم٦م

 هٞمئت٦م أقمْمت٤مء ُمـ قمْمق 2112 ٟمحق اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت أرؾمٚم٧م ،م1443 قم٤مم وذم

 ُمتـ 81100 ٟمحتق   أرؾمتٚم٧م يمتام ،ُمت٘مدُمت٦م دراؾمت٤مت ًمتٚم٘مل اخل٤مرج إمم هب٤م اًمٕم٤مُمٚملم اًمتدريس

 يمتؾ ،قمٚمٛمٞمت٦م ورىمت٦م 14111 ٟمحق سم٤مدًم٧م يمام ،اًمدوًمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم١ممترات ذم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ءاألقمْم٤م

 قمتغم اًمٕمٚمٛمتل اعمجتٛمع ذم اًمّملم ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت شم٠مصمػم ُمدى شُم١ميمد اإلطمّم٤مءات هذه

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وإدظمت٤مل اًمٕمٚمٛمٞمت٦م األومٙمت٤مر وشمٜمِمتٞمط ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٜمتقاطمل وحتًلم اًمدوزم اًمٜمٓم٤مق

 اًمٌحتقث إلضمتراء اًمٕمٚمٛمل اعمٜم٤مخ وشمقومػم درضم٦م أقمغم إمم األيم٤مديٛمل سم٤معمًتقى ءواالرشم٘م٤م اعمت٘مدُم٦م

  - (3)اًمٕمٚمٛمٞم٦م

                                                 
 . 251(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 1)

 . 62( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 . 145( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)
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 ،واعم١مؾمًت٤مت األسمحت٤مث وأضمٝمزة اجل٤مُمٕم٤مت سملم اًمتٕم٤مون أصمٜم٤مء ظم٤مص سمٜمٛمقذج اًمّملم متت٤مز

 طمتؾ ،أظمترى سمٙمٚمٛمت٦م ،إٟمتت٤مج إمم ٟمت٤مئجٝم٤م إرؾم٤مل صمؿ ضم٤مُمٕم٦م ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث إضمراء وهق أال

 ذات ُمٜمتج٤مت شمٜمت٩م طمتك اًمًقق ذم  اعمٜمتج٤مت فمٝمقر ىمٌؾ سمٜمٔمري٦م واإلٟمت٤مج ًمتج٤مربا أصمٜم٤مء ُمِم٤ميمؾ

  -(1) اًمًقق إًمٞمٝم٤م اعمحت٤مج اًمٌْم٤مئع إمم اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث ٟمت٤مئ٩م شمتحقل ومٝمٙمذا ،شمٜم٤مومًٞم٦م ىمقة

 جمٚمتد أًمتػ 16 ٟمحق ـمٌع ( م 1444 – 1433 ) اًمٕم٘مد ظمالل أٟمف إمم اإلطمّم٤مءات وشُمِمػم

 اًمتٕمٚمتٞمؿ ُم١مؾمًت٤مت طمّمتٚم٧م ،م 1443 قمت٤مم وذم ،قمٚمٛمتل ح٨مسم ورىم٦م ُمٚمٞمقن 1،1 ،ًمٚمٛم٘م٤مالت

 ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اإلسمتداقم٤مت ذم ىمقُمٞمت٦م ضمت٤مئزة 430 ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ىمقُمٞم٦م ضم٤مئزة 834 قمغم اًمٕم٤مزم

 ،%06،1 ٟمحتق اًمثالث اجلقائز هذه وسمٚمٖم٧م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم ًمٚمت٘مدم ضم٤مئزة 1344

 م1444 قمت٤مم اًمٜمًت٦ٌم هتذه وزادت ،ًم٘مقُملا اعمًتقى قمغم ًمٚمجقائز اًمٙمكم اعمجٛمقع ُمـ 38،8%

 ذم اًمقاوتح االهتتامم ُمتدى يٕمٙمس وهذا - %33،1 ،%13،1 ،%03،3 : اًمؽمشمٞم٥م قمغم ًمتّمٌح

   -(8) اًمٕم٤ممل ُمًتقى قمغم واًمري٤مدة واًمًٌؼ اًمتٗمقق أضمؾ ُمـ اًمدىمٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث قمغم اًمؽميمٞمز

 ذم اجل٤مُمٕمت٤مت ذم ٚمٛمٞمت٦ماًمٕم األسمحت٤مث ًم٘متقة واعمٙم٤مٟمت٦م اًمتت٠مصمػمات شمتّمت٤مقمد أٟمف اًمٌدهيل وُمـ

 – 8661) اًمٕمت٤مذة اخلٛمتس اًمًتٜمقات ظُمٓمت٦م ل أصمٜم٤مء ًمإلطمّم٤مءات ووومً٘م٤م - األظمػمة اًمًٜمقات

 ؿم٤مهماًل  شمٙمٜمقًمقضمل السمتٙم٤مر وـمٜمٞم٦م ضم٤مئزة وؾمٌٕملم سمخٛمس اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت وم٤مزت ،( م 8660

 ؿمت٤مهماًل  وشمٙمٜمقًمتقضمل قمٚمٛمل ًمت٘مدم وـمٜمٞم٦م ضم٤مئزة 133 5 اًمّملم ذم اإلمج٤مزم اًمٕمدد ُمـ 03،02%

 اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمج٤مئزة األومم اجل٤مئزة ومٞمٝم٤م سمام ،اًمّملم ذم اإلمج٤مزم اًمٕمدد ُمـ 03،02%

 هلتذه األول اًمٗمت٤مئز اقمتتؼمت اًمتل اًمتٙمٜمقًمقضمل ًمالسمتٙم٤مر اًمقـمٜمٞم٦م ًمٚمج٤مئزة عمرشملم األومم واجل٤مئزة

 ٚمٛمٞمت٦مقم أقمتامل ذم ُمٝمٛمت٦م ُمٙم٤مٟمت٦م طمٚمت٧م ىمد اجل٤مُمٕم٤مت أن اًم٘مقل ممٙمـ - اًم٧ًم ًمٚمًٜمقات اجل٤مئزة

  ل هقا ىمقان ؿمٞمقي ل اًم٤ًمسمؼ اًمّمٞمٜمل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزير وأؿم٤مد - اًمّملم ذم شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م

                                                 
ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ(  ؽٝ ضؾ4١) ٌطؼ١ٍُ فٟ ٌج ٚج ٌطشذ١س  ٚج ٌطىٌٕٛٛؾ١ح  ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .  12حٚ ؾ١

  146 – 145( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك،  صدـ صدـ 1)

. 
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 األؾم٤مؾمتٞم٦م األسمحت٤مث ذم أهتؿ رئٞمًتٞم٦م ىمتقة أصتٌح٧م ىمتد اًمٕمٚمٞمت٤م واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت سم٠من

  - (1)اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

 وقمٚمتقم اًمذري٦م ىم٦ماًمٓم٤م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مل ذم اًمٕم٤معمل اعمت٘مدم اعمًتقى ُمـ اًمّملم اىمؽمسم٧م وًم٘مد

 اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م احل٤مُمؾ اًمّم٤مروخ وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م األطمٞم٤مء

 وإرؾمت٤مء احلديثت٦م اًمٕمٚمقم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتٓمقير ويم٤من ،األظمرى اعمج٤مالت ُمـ وهمػمه٤م ًمالشمّم٤مالت

 ،االضمتامقمٞمت٦م ت٤مضمٞم٦ماإلٟم اًم٘مقة إٟمِم٤مء ذم أصمره اًمٌحقث وُمرايمز سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث ىمقاقمد

 االىمتّم٤مدي- اًمٌٜم٤مء ذم ُمٝماًم  دوًرا وًمٕم٥م

 قمتغم االهتتامم ذات احلٞمقي٦م اعمقوققم٤مت قمغم احل٤مرض اًمقىم٧م ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث وريمزت

 اًمقراصمٞمت٦م واهلٜمدؾم٦م ،واًمٌٞمقًمقضمٞم٤م ،واًمٗمٚمؽ ءواًمٙمٞمٛمٞم٤م واًمٗمٞمزي٤مء اًمري٤موٞم٤مت ُمثؾ اًمٕم٤معمل اعمًتقى

 واهتٛمت٧م - االضمتامقمٞمت٦م واًمٕمٚمتقم واإلٟمًت٤مٟمٞم٤مت ٞمت٦ماًمٓمٌٞمٕم اًمٕمٚمتقم سملم شمٗم٤مقمؾ وطمدث ،واًمٓم٥م

 سمٕمتد اعمجت٤مل هذا دظمقل ذم اًمراسمٕم٦م اًمدوًم٦م وأصٌح٧م ،اًمٗمْم٤مء جم٤مل ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٌحقث اًمّملم

 سمريٓم٤مٟمٞمت٤م ُمتـ ًمٙمتؾ وؾمت٤مسم٘م٦م ،وومرٟمًت٤م األُمريٙمٞمت٦م اعمتحتدة واًمقالي٤مت ؾم٤مسمً٘م٤م اًمًقومٞمتل االحت٤مد

 -(8) واًمٞم٤مسم٤من

 اًمًتٚمٓم٤مت ُمتـ سمحثتل ُمٕمٝمتد 3166 ٟمحتق ويمٚمٞم٤مهت٤م ضم٤مُمٕمتٝم٤م سمٙمؾ اآلن اًمّملم ذم وٌيقضمد

 حتت٧م هتق ُمت٤م وُمٜمٝمت٤م سم٤مًمٗمٕمتؾ ُأٟمِمت  ُمت٤م ُمٜمٝم٤م أؾم٤مد سمرٟم٤مُم٩م 066 ٟمحق هب٤م يقضمد يمام ،اعمختّم٦م

 ظم٤مصت٦م ُمرايمز يقضمد يمام ،ظم٤مص هق ُم٤م وُمٜمٝم٤م ًمٚمدوًم٦م شم٤مسمع وُمنموع سمرٟم٤مُم٩م 106 ُمٜمٝم٤م ،اإلٟمِم٤مء

 ٟمت٤مئ٩م واًمٙمٚمٞم٤مت سم٤مجل٤مُمٕم٤مت ثٞم٦ماًمٌح اعمرايمز هذه طم٘م٘م٧م وًم٘مد ،اإلٟمِم٤مء حت٧م اهلٜمدؾمٞم٦م سم٤مًمٌحقث

  -(3) واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌحقث جم٤مل وذم واًمتٓمٌٞم٘مل األؾم٤مد اًمٌح٨م جم٤مل ذم ُمٝمٛم٦م

                                                 
ٌطش2) ٚج ٌطىٌٕٛٛؾ١ح  ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ (  ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ ٌطؼ١ٍُ فٟ ٌج ٚج  .   12ذ١س 

 - 124(  ٠حعدش ِصدطفٝ ِكّددذ : جٌركدع جٌؼٍّدٟ ذحٌؿحِؼددحش فدٟ ودً ِددٓ جٌصد١ٓ ٚئٔؿٍطدشج ل، ِشؾددغ عدحذك،   صدـ صددـ 1)

125  . 

(3) China Education and Research Network The Administrative System of Degree and 

Graduate Education in China ( China Education and research Network 
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 وقمتدد وظم٤مرضمٝمت٤م اًمّمتلم داظمتؾ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًم٤ٌمطمثقن ٟمنمه٤م اًمتل اًمٌحقث قمدد حيتؾ 

 وحيتؾ ،اًمقـمٜمل قمددمه٤م إمج٤مزم ُمـ % 16 ٟمحق قمٚمٞمٝم٤م طمّمٚمقا اًمتل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م ضمقائز

 اًمتقـمٜمل قمددمه٤م ورسمع صمٚم٨م واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم وضمقائز ًمالظمؽماع اًمدوًم٦م ضمقائز قمدد

 إمجتت٤مزم ُمتتـ % 11 حتتتتؾ اًمتتتل اًمٌحتتقث ُمقوتتققم٤مت اجل٤مُمٕمتت٤مت وشمتحٛمتتؾ - طمتتدة قمتتغم يمتتؾ

 - (1) ًمٚمدوًم٦م اعمٝمٛم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِم٤ميمؾ حلؾ ًمٚمدوًم٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمخّمّم٤مت

 اًمٜمت٤مئ٩م قمدد سمٚمغ ىمد - اًمتٙمٜمقًمقضمل اإلسمداع ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م ٓمكاخل حت٨م ،األظمػمة اًمًٜمقات وذم

 ؾمٜم٦م ذم يم٤من ُم٤م قمـ 3166 ُمـ أيمثر سم٤مًمزي٤مدة ،م 8662 ؾمٜم٦م ذم 31126 إمم اعمًجٚم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 واجلت٤مئزة ،والسمتٙمت٤مر ًمٚمت٘مٜمٞمت٤مت اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجل٤مئزة قمغم احل٤مصٚم٦م اعمِم٤مريع قمدد ويِمٝمد - م 8663

 - ُمتّم٤مقمًدا زمًخ٤م اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ًمٚمت٘مدم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اًمتؼماءة اظمتؽماع ـمٚم٥م وقمدد اجلديدة اًمذاشمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٤مت قمدد طم٤مًمًٞم٤م اًمّملم ذم يزداد

 - وم٤مئ٘مت٦م هيٕمت٦م زيت٤مدة ،شمٙمٜمقًمتقضمل ُمٌدع قمٜمٍم ألقمغم يتاميزان اًمٚمذان االقمتامد وقمدد ًمالسمتٙم٤مر

 اًمقاليت٤مت سمٕمتد ٕمت٤مملاًم ذم اًمراسمٕم٦م اعمرشم٦ٌم ًمٚمّملم اعمٛمٚمقيم٦م ًمالسمتٙم٤مر االظمؽماع سمراءات قمدد ومٞمِمٖمؾ

 - اًمٗمٙمريت٦م اعمٚمٙمٞمت٦م ذم قمٔمٛمتك دوًم٦م اًمّملم جيٕمؾ اًمذي األُمر ،األوري واالحت٤مد واًمٞم٤مسم٤من اعمتحدة

 ومقائده٤م حلامي٦م اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مقق سم٤مؾمتخدام هتتؿ ،اًمٕم٤ممل إمم اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت دظمقل وُمع

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت ًمٞم٦ماًمدو اًمؼماءة اظمؽماقم٤مت ـمٚم٥م قمدد زاد ،م 8666 ؾمٜم٦م ومٛمٜمذ - اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

 إمم ًمٚمقصتقل ،ؾمتٜمقًي٤م %36 ُمتـ أيمثتر سمٜم٦ًٌم هيٕم٦م زي٤مدة ( اًمؼماءة اظمؽماع شمٕم٤مون اشمٗم٤مىمٞم٦م ) قمؼم

 ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعم١مؾمًت٤مت ىمتدرة ُمـ يمال أن إمم ُيِمػم مم٤م ،م 8661 ؾمٜم٦م ذم اًمٕم٤ممل ذم اًمٕم٤مذة اعمرشم٦ٌم

  - (8)ُمًتٛمًرا شمٗم٤مقًم٤مار يرشمٗمع اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م مح٤مي٦م ذم ووقمٞمٝم٤م اًمتٙمٜمقًمقضمل اإلسمداع

                                                 
 . 64( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك ، صـ 3) 

(1َٛ ٍؼ ٛ : ٌج ٜ ؽ١ غ آ ْ، ضؾٔح ٛج ٚ ؾ١ ٟ ضؾ١ح شؾغ عحذك، صـ صـ  (  ؽ  ِ،ٓ ٟ ٌجص١ ُ ف ٌطؼ١ٍ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌٛٛ ٌطٕى  .56 – 55ٚج
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 ُمٙم٤مٟمت٦م إمم ووصتٚم٧م وم٤مئ٘مت٦م قم٤معمٞمت٦م ؿمٝمرة وطم٘م٘م٧م ،اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت شمٓمقرت وم٘مد

 طمٞمت٨ُم  ،اعمٕم٤مُمتؾ وإٟمِم٤مء احلديث٦م واًمتجٝمٞمزات اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واألدوات اعمٕمدات إدظم٤مل ذم رومٞمٕم٦م

 اًمٌح٨م قمغم شمريمز واًمقزارات واألىم٤مًمٞمؿ اًم٘مقُمل اعمًتقى قمغم رئٞمز ُمٕمٛمؾ 866 ُمـ أيمثر ُيقضمد

 واًمتٓمتقير اًمتٓمٌٞم٘مٞمت٦م اًمٌحتقث قمتغم شمريمتز سمحثتل وُمريمتز ُمٕمٝمتد 1666 ُمـ وأيمثر ،األؾم٤مد

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م سمت٤مًمٌحقث اعمختّمت٦م اًمٗم٘متري اًمٕمٛمقد سمٛمث٤مسم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمِمٌٙم٦م هذه وشُمٕمتؼم ،اًمتٙمٜمقًمقضمل

  -(1) واألىمٚمٞمٛمل اًم٘مقُمل اعمًتقى قمغم اًمتٓمقير وىمقاقمد

 اعمٕمٛمؾ اجل٤مُمٕم٦م ومتٛمتٚمؽ ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم ه٤مئٚم٦م إٟمج٤مزات سمٙملم ضم٤مُمٕم٦م طم٘م٘م٧م ًم٘مد 

 اعمًتتقى قمتغم أيمٗم٤مء سم٤مطمثلم ويْمؿ ،م 1431 قم٤مم ُأٟمِم  واًمذي اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت اًم٘مقُمل

 شمٜمٗمٞمتذ ويتتقمم ،سمٞمٙمتٜم٩م ضم٤مُمٕمت٦م ذم   ُأٟمِمت  اًم٘متقُمل اعمًتتقى قمتغم ُمٕمٛمتؾ أول وُيٕمد ،اًم٘مقُمل

 وذم ،واعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمت٦م واًمٌٍمتي٦م اًمًتٛمٕمٞم٦م اعمجت٤مالت ذم واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌحثٞم٦م اعمنموقم٤مت

 اًم٘مقُمٞمت٦م اعمًتتقي٤مت قمتغم سمحثًٞمت٤م ُمنمتوقًم٤م 16  سمتٜمٗمٞمتذ اعمٕمٛمتؾ هتذا شمٙمٗمؾ ،األظمػمة اًمًٜمقات

 وقمٚمامء ًم٤ٌمطمثلم سمحثًٞم٤م ُمنموقًم٤م 112 ٟمحق اعمٕمٛمؾ أشمؿ م 1431 قم٤مم وُمٜمذ ،واإلىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمقزاري٦م

  -(8) ٞم٦ماعمحٚم واعم١ممترات اًمدوري٤مت ذم اًمٌحقث هذه ٟمت٤مئ٩م رتٟمِم وشمؿ زائريـ

 اًمٕمٚمتقم جمت٤مل ذم ًمإلسمتداع االُمتٞمت٤مز ضم٤مئزة قمغم ؾمِمقان ضم٤مُمٕم٦م طمّمٚم٧م م 8668 قم٤مم وذم

 ،اعمختٚمٗمت٦م اعمجت٤مالت ذم ُمتٜمققمت٦م ضم٤مئزة 860 سم٤مجل٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م طم٘مؼ يمام ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 سمٚمٖمت٧م يمتام ،ؿواإلىمٚمتٞم اًمتقزارات ُمًتتقى قمتغم 133و ،اًم٘مقُمل اعمًتقى قمغم ضم٤مئزة 13 ُمٜمٝم٤م

 اطمتٚم٧م ُمٓمٌ٘م٦م اظمؽماع سمراءة 134 ٟمحق م8668 قم٤مم وذم ،843    ٟمحق اعمٓمٌ٘م٦م اعاالظمؽم سمراءات

 -(3) اًم٘مقُمل اعمًتقى قمغم اًمث٤مُمٜم٦م اعمرشم٦ٌم

                                                 
صدـ                       (  ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِدٓ جٌصد١ٓ ٚئٔؿٍطدشج ل، ِشؾدغ عدحذك، 2)

145. 

(2)Peking University National Laboratory on Machine perception,Beijing:Center for Information 

Science,2223,p.4 . 

(3)Sichuan University,Brief Introduction of Researches on Science,Engineering and Medicineof 

SCU China :International Office,2223,p.4.  
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 ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت ُم٘مدُم٦م ذم جيٕمٚمٝم٤م ؿمٜمٖمٝم٤مي سمج٤مُمٕم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أصٌح وىمد

 شمٜمٛمٞمت٦م ُمريمتز سمٞمتٜمٝمؿ سمحثٞمت٦م وُم١مؾمًت٦م ًمٚمٌح٨م ُمريمًزا 28 ُمـ أيمثر اجل٤مُمٕم٦م أٟمِم٠مت وم٘مد ،اًمّملم

 ٟمتت٤مئ٩م اجل٤مُمٕمت٦م طم٘م٘مت٧م يمتام ،سم٤مًمدوًمت٦م اًمٕمٚمتقم هٞمئت٦م ُمتـ اعُمٕمتٛمد واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ذم أيًْمت٤م وًمٙمتـ اًمتٓمٌٞم٘متل اًمٌحت٨م ذم وم٘متط ًمٞمس واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمج٤مالت ذم ضمقهري٦م

 اًمٌحت٨م متقيتؾ ذم ُمت٘متدم ُمًتقى اجل٤مُمٕم٦م طم٘م٘م٧م وًم٘مد ،اًمٕم٤معمل اعمًتقى قمغم األؾم٤مد اًمٌح٨م

 اًمًتٜمقات وذم ،اعمٛمٜمقطمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمرؾم٤مئؾ وقمدد اجلقائز وطمّمد اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلٟمج٤مزات اًمٕمٚمٛمل

 سمحثل وُمريمز اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتٜمٛمٞم٦م حمٓم٦م 36 ٟمحق ؿمٜمٖمٝم٤مي ضم٤مُمٕم٦م ُأٟمِمئ٧م األظمػمة

  -(1) سمحثٞم٦م وُم١مؾم٦ًم

 جل٤مُمٕمت٦ما ومتٛمتٚمتؽ ،اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م جمت٤مل ذم ه٤مئٚمت٦م إٟمجت٤مزات شمتقٟم٩م ضمٞم٤مو ضم٤مُمٕم٦م طم٘م٘م٧م ًم٘مد

 ُمًتتقى قمتغم ًمٚمٌحت٨م ُمرايمز وؾمت٦م  ،اًم٘مقُمل اعمًتقى قمغم ًمٚمٌح٨م ُمرايمز رةتقمِم ُمٜمٝم٤م ه٤مئٚم٦م إُمٙم٤مٟمٞم٤مت

 طمّمتدت وًم٘متد ،ُمٗمتقطم٦م ُمٕم٤مُمؾ وصمالصم٦م ،اإلىمٚمٞمٛمل اعمًتقى قمغم سمحثٞم٤ًم ُمريمًزا رتقمِم وصمالصم٦م ،اًمقزارات

 شمِمتٛمؾ ،م 1436 قمت٤مم ُمٜمتذ اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمـ وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ضم٤مئزة 1066 ُمـ أيمثر اجل٤مُمٕم٦م

 وًم٘متد ،اًمّمتلم ذم واًمٙمٚمٞمت٤مت اجل٤مُمٕمت٤مت ُم٘مدُم٦م ذم ووٕمٝم٤م مم٤م ىمقُمٞم٦م ضم٤مئزة 131 ،قم٤معمٞم٦م ضمقائز صمالث

 ذم يمثتػمة وُمنمتوقم٤مت أٟمِمٓم٦م ٟمٗمذت يمام ،واًمّمٜم٤مقم٦م واًمٌح٨م اًمتدريس سملم اًمتٕم٤مون ُمـ اجل٤مُمٕم٦م زادت

 هبت٤م شمٙمٚمٗم٧م ًمتلا اًم٘مقُمل اًمٌح٨م سمراُم٩م طم٘م٘م٧م يمام ،اًمتٜمٛمٞم٦م وسمحقث واًمتٓمٌٞم٘مل األؾم٤مد اًمٌح٨م جم٤مل

 اًمذيمٞمت٦م اًمٕمٛمٚمٞمت٤مت جمت٤مل ذم االظمؽماقم٤مت سمراءات أول اجل٤مُمٕم٦م ؾمجٚم٧م ومٛمثاًل  ،ه٤مئٚم٦م إٟمج٤مزات اجل٤مُمٕم٦م

   -(8) ضمٞم٤موشمقٟم٩م ضمٞم٤من سمج٤مُمٕم٦م اآلزم واإلٟم٤ًمن اًمٌنمي اًمذيم٤مء ُمٕمٝمد أٟمتجٝم٤م اًمتل اعمرئٞم٦م

 ذم ًمتٓمٌٞم٘مٞمت٦ما واًمٌحتقث األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌحقث ذم اًمرئٞمًٞم٦م اًم٘مقة سم٤مشم٧م اجل٤مُمٕم٤مت أن اًم٘مقل ُيٛمٙمـ

  ،م 8668 قم٤مم يمٌػًما شم٘مدًُم٤م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم صٜم٤مقم٤مت أقمامل ؿمٝمدت وىمد - اًمّملم

                                                 
(1)Shanghai University, General View, Shanghai Uhanghai University, 2223, p.2.  

http://www.Shanghai.edu.cn/1/12/2224 ) 

 .176(  ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

http://www.shanghai.edu.cn/1/10/2004
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 سمزيت٤مدة ،اًمٌٞمتع دظمتؾ ُمتـ يتقان ُمٚمٞمت٤مر 28 اجل٤مُمٕمت٤مت أىم٤مُمتٝمت٤م اًمتل اًمّمٜم٤مقم٤مت طم٘م٘م٧م طمٞم٨ُم 

 حتتتؾ ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ُم١مؾمًت٤مت طم٘م٘متٝمت٤م ُمٜمٝمت٤م يتقان ُمٚمٞم٤مر 03،4 ،م8661 قمـ 14،1%

21،31 % (1)- 

 ممٞمتزة ُمٙم٤مٟم٦م ًمٚمّملم أن يتْمح ،م 8661 قم٤مم ظمالل اًمٕم٤ممل ذم ضم٤مُمٕم٦م 066 أومْمؾ ًمتّمٜمٞمػ وـمًٌ٘م٤م

  - (8)اًمٕم٤معمل اًمتّمٜمٞمػ ُمًتقى قمغم ضم٤مُمٕم٦م 11 متتٚمؽ أصٌح إذا 5 اًمٕم٤ممل ُمًتقى قمغم

 قمت٤مم سمحٚمتقل قم٤معمًٞمت٤م اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ريت٤مدة إمم اًمّمتلم شمّمؾ أن سمريٓم٤مٟمٞم٦م دراؾم٦م شمقىمٕم٧م وىمد

 - اًمؼميٓم٤مٟمٞمت٦مل شمٚمٖمتراف ديكم ل صحٞمٗم٦م سمح٥ًم ،اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرشم٦ٌم تؾوحت ،م8686

 أن ل األسمحت٤مث ًمت٘مٞمتٞمؿ رويتؽمز ـمقُمًتقن ل ُم١مؾمًت٦م أضمرهتت٤م اًمتتل اًمدراؾم٦م قمـ اًمّمحٞمٗم٦م وٟم٘مٚم٧م

 ُمٕمٝمت٤م اًمًتػم سمتدأت دول قمتغم ُمتٗمقىم٦م ل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل صدارة ٟمحق سم٘مقة ـمري٘مٝم٤م شمِمؼ اًمّملم

 اًمثت٤مين ُمريمزهت٤م ًمت٠مظمتذ 5 اًمٞم٤مسمت٤من ختٓمتل ذم ٟمجحت٧م أهن٤م يمام ،وروؾمٞم٤م ،واًمؼمازيؾ هلٜمد،يم٤م ىمٌٚمٝم٤م ورسمام

 وسمخ٤مصت٦م ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م اًمٕمٚمقم قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م األسمح٤مث وشمريمز - ل اعمتحدة اًمقالي٤مت ظمٚمػ

 أن قمتغم ُمت١مًذا يٕمتد ُمت٤م 5 اعمختٚمٗمت٦م اهلٜمدؾمت٦م ومروع إمم سم٤مإلو٤موم٦م ،واًمٗمٞمزي٤مء ،ءواًمٙمٞمٛمٞم٤م ،اعمقاد قمٚمقم

 اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم اًمّمٞمٜمل ًمٚمٜمٛمق شم٘مٞمٞمٛمٝم٤م ورم - صٜم٤مقمٞم٦م جم٤مالت قمدة قمغم اهلٞمٛمٜم٦م قمغم ُُم٘مٌٚم٦م اًمّملم

 قمت٤مم ذم سمحت٨م أًمتػ 86 ٟمنمتوا اًمّمتٞمٜمٞملم اًمٌت٤مطمثلم أن اًمدراؾمت٦م أووح٧م ،اعم٤ميض اًمٕم٘مد ُمدار قمغم

 ُمـ وأعم٤مٟمٞم٤م، ،وسمريٓم٤مٟمٞم٤م ،اًمٞم٤مسم٤من قمغم اًمّملم ًمتتٗمقق 5 م 8663 قم٤مم ذم أًمًٗم٤م 118 إمم اًمرىمؿ ىمٗمز صمؿ ،م1443

 إمم سمح٨م أًمػ 810 ُمـ إٟمت٤مضمٝمؿ األُمػميمٞمقن اًم٤ٌمطمثقن رومع اًمٗمؽمة ٟمٗمس وظمالل ،اًمًٜمقي اإلٟمت٤مج طمٞم٨ُم 

 - (3) ؾمٜمقًي٤م اعمٜمِمقر ُمـ أًمًٗم٤م 316

  : والصهاعة اجلامعة بني البحجي التعاون : رابًعا

 وسمنمتي٦م ومٙمريت٦م ُمتقارد ُمـ ًمدهي٤م يتقاومر سمام سم٤مجل٤مُمٕم٤مت ُمتٛمٞمزة ُمٙم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م حيتؾ

  االؾمتِم٤مري٦م اخلدُم٤مت وشم٘مديؿ اعمجتٛمع سمتٜمٛمٞم٦م اعمرشمٌٓم٦م اًمٌحثٞم٦م سم٤مألٟمِمٓم٦م اًم٘مٞم٤مم قمغم ىم٤مدرة

                                                 
(1)http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2224n/4n7/32n7.htm . 

 .51َ، جٌش٠ح ،  صـ  2224، أوطٛذش 1265ؾحِؼس فٟ جٌؼحٌُ (، ػذد  522ّؿٍس، ) أفضً (  ِؿٍس ج3ٌ)

 . 24َ، صـ 2212، 3552( ؾش٠ذز جٌّغطمرً، جٌؼذد 1)
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 ًمٚمٌحت٨م أوًمقيت٤مت اجل٤مُمٕمت٤مت ووع إمم اًمدالئؾ وشُمِمػم - اعمجتٛمع ذم اعمختٚمٗم٦م تًمٚم٘مٓم٤مقم٤م

 ذم شُمًتٝمؿ اًمتل اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وإدظم٤مل ،اعمًت٘مٌؾ شمِمٙمٞمؾ ذم شُمًٝمؿ اًمتل واًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٚمٛمل

 وشم٘متديؿ واهلٜمدؾمتٞم٦م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛمِمتٙمالت طمٚمتقل إمم ًمٚمقصتقل اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م طمريم٦م دومع

 اًمتٓمٌٞم٘مٞمت٦م سمت٤مًمٌحقث اجل٤مُمٕمت٤مت وهتتتؿ - وهمػمهت٤م واًمٗمٜمٞمت٦م اًمتج٤مري٦م اخلدُم٤مت ذم االؾمتِم٤مرات

 - (1) أيًْم٤م األؾم٤مؾمٞم٦م وسم٤مًمٌحقث

 أصتٌح وم٘متد ،اًمّمتٜم٤مقمل عواًم٘مٓمت٤م اجل٤مُمٕمت٦م سملم واًمت٘م٤مًمٞمد اًمث٘م٤موم٦م ذم االظمتالف ُمـ سم٤مًمرهمؿ

 أوؾمتع شمٕمت٤مون أضمتؾ ُمـ ،اًمتٗم٤مقمؾ ُمـ قم٤مًمٞم٦م درضم٦م ًمتح٘مٞمؼ ٦ٌمتُمٜم٤مؾم آًمٞم٦م وضمقد رضورة ًح٤مواو

 ،اًمتخٓمتٞمط ،)االؾمتٙمِمت٤مف اًمتٗمٙمتػم شمٕمٜمل واعمٕمروم٦م ،اعمٕمروم٦م يّمٜمع اًمٕم٤مزم وم٤مًمتٕمٚمٞمؿ سمٞمٜمٝمام، وأوصمؼ

 اًمّمتٜم٤مقم٦م شمٕمٜمتل ٞمتٜمامسم ،احل٤مزم اًمقوع سمٕمد ُم٤م إمم ًمٚمتٗمٙمػم األؾم٤مؾمٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ وشمٓمقير ( واًمتّمٛمٞمؿ

 اجلديتدة ًمٚمٛمٕمرومت٦م اًمتجت٤مري واًمتٓمٌٞمتؼ ،اًمترسمح حت٘مٞمتؼ ذم واًمرهم٦ٌم ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمتج٤مري سم٤مًمتٓمٌٞمؼ

 اجل٤مُمٕمت٦م   سمتلم اًمٕمالىمتتت٦م ًمت٘مقيت٦م ،وشمٓمقيرهت٤م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٌحقث ذم ُمٕم٘مقًم٦م اؾمتثامرات يتٓمٚم٥م

 - (8) واًمّمٜم٤مقم٦م

 اًمٌحت٨م ذم  ًمتخّمّم٤متا شمداظمؾ ُمدظمؾ اؾمتخدام أمهٞم٦م اجل٤مُمٕمل سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اعمٝمتٛمقن ويرى

 ذم اعمدرسم٦م اًمٌنمي٦م اعمّم٤مدر وشمقومػم ،واالضمتامقمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم سملم اًمتٗم٤مقمؾ ذم يًٝمؿ مم٤م اًمٕمٚمٛمل

 وووع ،سم٤معمجتٛمع وهمػمه٤م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اجل٤مُمٕم٤مت سملم اًمتٕم٤مون وزي٤مدة ،اعمٕمٚمقُم٤مت ٟمٔمؿ

 -(3) اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمٜمِمٞمط ذم شمًٝمؿ اًمتل واالؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمًٞم٤مؾم٤مت

 م1440 قمت٤مم إمم 1446 قم٤مم ُمـ اًمٗمؽمة ظمالل ىم٤مُم٧م اًمٞمقٟمًٙمق ُمٜمٔمٛم٦م أن سم٤مًمذيمر واجلدير

  اًمٕمٛمؾ، سمٕم٤ممل قمالىمتف ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ شمقاضمف اًمتل اًمتحدي٤مت وحتٚمٞمؾ ًمدارؾم٦م واؾمٕم٦م سمحٛمٚم٦م

                                                 
(  عؼحد ذغ١ٟٛٔ ػرذ جٌٕرٟ ٚآخشْٚ  : جٌطشذ١س جٌّمحسٔس ل ِٕطٍمحش فىش٠س ٚدسجعحش ضطر١م١س ل ، ِىطرس ص٘شجء جٌؾشق، ط 2)

 .  322صـ َ،   2225، جٌمح٘شز، 2

(  ع١ذ أقّذ ِكّذ عدؼ١ذ، ضؼدحْٚ أػضدحء ١٘ثدس جٌطدذس٠ظ ِدغ جٌمطدحع جٌخدحؿ، ذكدع ِٕؾدٛس فدٟ ٔدذٚز جٌطؼٍد١ُ جٌؼدحٌٟ فدٟ 1)

 . 526َ، صـ 1225جٌٍّّىس جٌؼشذ١س جٌغؼٛد٠س، ٚصجسز جٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ، جٌش٠ح ، 

ِٕطٍمحش فىش٠سٚ   (2) ٔس ل  ّمحس ٌطشذ١س ٌج ْ  : ج ٚآخشٚ  ٟ ٕر ٟ ػرذ ٌج ٔٛ شؾغ عحذك، صـ عؼحد ذغ١  .  322دسجعحش ضطر١م١س ل،ِ 
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 وىمٞمت٤مم حت٤مًمٗمت٤مت قم٘مد وأمهٞم٦م رضورة إمم اًمتحدي٤مت هلذه دراؾمتٝم٤م ُمـ اًمٞمقٟمًٙمق وظمٚمّم٧م

  األظمرى- اعمجتٛمٕمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت سملم ذايم٤مت

  ُمت١ممتًرا 82 وشمقصتٞم٤مت ًمٜمتت٤مئ٩م ظمالصت٦م شمٕمتد وصمٞم٘م٦م م1440 قم٤مم اًمٞمقٟمًٙمق أصدرت يمام

 واؾمتؽماشمٞمجٞم٤مت ظمٓمتط وشمٓمٌٞمتؼ االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ دور قمغم ومٞمٝم٤م أيمدت  قم٤مًُم٤م،

 - (1)واخلدُم٤مت ًمٌح٨موا واًمتدري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مالت ذم سمف ي٘مقم ُم٤م ظمالل ُمـ اًمتٜمٛمٞم٦م

 اًمرؤيت٦مل قمٜمقاٟمتف ،م1443 قمت٤مم سم٤مريس إقمالن وصمٞم٘م٦م ذًمؽ أضمؾ ُمـ اًمٞمقٟمًٙمق وأصدرت

 ُمتـ اًمٕمٛمتؾ، وقمت٤ممل اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمتٞمؿ سملم اًمتالؤم رضورة قمغم اًم٤ًمدؾم٦م ُم٤مدشمف ذم وٟمص لواًمٕمٛمؾ

 - (8) اعمختٚمٗم٦م اًمٕمٛمؾ وُم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت سملم اًمرواسمط شمقصمٞمؼ ُمـ ُمزيد ظمالل

 ُم١مؾمًت٦م 3066 شمْمٛمـ واًمذي إضمرائف شمؿ ىمد اًمذي ًمٚمٛمًح وومً٘م٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة أدريم٧م ٘مدوًم

 اًمٙمت٤مذم سم٤مًم٘متدر اًمٕمت٤مُمٚملم هتذيـ سملم رسمط وضمقد قمدم أفمٝمر واًمذي اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م أٟمح٤مء قمؼم قمٚمٛمٞم٦م

 ل طمت٨م وم٘متد وقمٚمٞمتف اإلٟمتت٤مج- ذم شمٓمٌٞم٘مٝمت٤م يتؿ يم٤من اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلٟمج٤مزات ُمـ %16 ُمـ أىمؾ يم٤من طمٞم٨م

 اًمٌحت٨م سمتلم اًمٕمْمتقي االرشمٌت٤مط ُمـ اعمزيد حت٘مٞمؼ قمغم ل زي٤مٟم٩م زه٤مو ل اًمّمٞمٜمل اًمقزراء رئٞمس ديٜم٩م

 حتت٤مرب أن ُمتخّمّمت٦م ُمٜمٔمٛمت٦م 133 سمتلم واعمت١ممترات اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اجلرائتد دومع اًمذي األُمر - واإلٟمت٤مج

 ي٘متقم اًمتذي ويمتذا شمتٜم٤مومس أو شمٔمٝمر أن ُمـ اعمقاه٥م وحيرم يدومـ يم٤من اًمذي اًمت٘مٚمٞمدي اًمٌحثل اًمتقضمف

  األظمترى اًمٌحثٞمت٦م اعم١مؾمًت٤مت أقمامل أسمح٤مث إٟمت٤مج إقم٤مدة قمغم سم٤مالىمتّم٤مر اًمٌحثٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ىمٞم٤مم قمغم

(3)-   

 ،اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن صمامٟمٞمٜمٞمت٤مت سمدايت٦م ذم اًمّمتٜم٤مقم٤مت إىم٤مُمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕمت٤مت سمدأت وىمد

  اًمٕمٚمقم ذيم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م وحتقًم٧م ،اًمرأؾمامل ؾمقق ودظمٚم٧م اًمنميم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م وهنْم٧م

                                                 
(1)Tunnermann, C.; : A New Vision of Higher Education”; Higher Education Policy, Vol. 2, 

No. 1, 1226, P.P. (11-27). 

ٌؼدحٌٟ، ذدحس٠ظ، جٌّدإضّش جٌؼدحٌّٟ ٌٍطؼٍد١ُ ج –(  ج١ٌٛٔغىٛ : لجٌطؼ١ٍُ جٌؼحٌٟ فٟ جٌمشْ جٌكحدٞ ٚجٌؼؾش٠ٓ : جٌشؤ٠س ٚجٌؼّدًل 4)

 َ .1225أوطٛذش  5-2

(  ِكّذ أقّذ ػردذ جٌٕردٟ: دٚس جٌم١دحدز فدٟ ضكم١دك جٌط١ّٕدس لدسجعدس قحٌدس ٌٍصد١ٓ فدٟ ظدً ل١دحدز د٠دٕؽ ضؾدحٚ ذدٕؽل،  ِشؾدغ 1)

 . 171 - 172عحذك، صـ صـ 
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 ،ًمٚمتت٠مصمػم وُمّم٤مدر االىمتّم٤مدي ًمٚمٜمٛمق وٟم٘م٤مط اجلديدة ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت ٤مدرُمّم إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 وذيمت٦م شمِمتٞمٜمٖمٝمقا جل٤مُمٕمت٦م شمًتٞم٘مقاٟمغ وذيم٦م شمقٟمٖمٗم٤مٟمغ وذيم٦م سمٙملم جل٤مُمٕم٦م وم٤ميٜمدر ذيم٦م ُمثؾ

 شمٞم٤مٟمت٤ًمى وذيم٦م سمِم٤مٟمٖمٝم٤مى اعمقاصالت جل٤مُمٕم٦م آٟمٖمغم وذيم٦م سمِمٞمآن اعمقاصالت جل٤مُمٕم٦م يم٤ميٞمقان

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ذيمت٤مت ُمتـ يمٚمٝم٤م ،اًمنمق ؿمامل جل٤مُمٕم٦م آرسم٤مى وذيم٦م شمٞم٤مٟمجلم جل٤مُمٕم٦م

 ُمتع اجل٤مُمٕمت٤مت سمٕمتض وأىم٤مُمت٧م - واألطمٞمت٤مء اًمٙمٛمٌٞمقشمر شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شُمقفمػ اًمتل احلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

 ٟمٛمقذضمٞمت٦م شمٕم٤موٟمٞم٦م وُمرايمز ُمِمؽميم٦م وخمتؼمات اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًم٘مقة ودومع الؾمتٖمالل ُمرايمز ريم٤متتاًمِم

 اعمٝمٜمٞمت٦م اًمتخّمّمت٤مت ًمتٓمتقير األيمٗمت٤مء اعمتخّمّمتلم ي٘متدم ممت٤م ،واجل٤مُمٕمت٦م اًمنميم٦م سملم ًمٚمجٛمع

  - (1) ًمٚمنميم٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمل ًمالؾمتثامر ه٤مُم٦م ىم٤مقمدة ومٝمل ،هل٤م اًمتٙمٜمقًمقضمل واًمدقمؿ ريم٤متتواًمِم

 واًمقـمٜمٞمت٦م اًم٘مقُمٞم٦م األوًمقي٦م ذات األسمح٤مث إقمٓم٤مء يتؿ أن ديٜم٩م فمؾ ذم شم٘مرر ىمد أٟمف إمم ُيِم٤مر

 اعمٕم٤مهد ؾمٞمٓمرة حت٧م األظمرى ِمٓم٦ماألٟم شمٌ٘مك سمٞمٜمام ،سم٤مًمدوًم٦م اًمتخٓمٞمط أضمٝمزة ؾمٞمٓمرة حت٧م ًمتّمٌح

 وزيت٤مدة اعمٕم٤مهد هذه شمٓمقير أضمؾ ُمـ وذًمؽ اًمًقق ًمٚمقائح سمدوره٤م ختْمع واًمتل واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمٜمٞم٦م

 - االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء ظمدُم٦م ذم  دوره٤م شم١مدى داظمٚمٞم٦م دومع ىمقة شمّمٌح طمتك وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م

 ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م قمغم احلّمقل إمم وؾمٕمك األسمح٤مث ُمرايمز ُمـ قمدد ل زي٤مٟم٩م زه٤مو ل أؾمس يمام

 قمت٤مم شم٠مؾمٞمًتف شمتؿ ُمت٤م هتق  ه١مالء سملم شم٠مصمػًما األيمثر اعمرايمز أسمرز وُمـ - ؾمٜم٤ًم األصٖمر اخلؼماء ومريؼ

 ) ًمزه٤مو اًمزراقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمًتِم٤مر شمرأؾمٝم٤م واًمتل االىمتّم٤مدي اإلصالح ُم١مؾم٦ًم وهل ،م 1431

 ظمتدُم٤مت ًمت٠مؾمتٞمس شمِمتجٞمٕمٝمؿ شمتؿ ىمتد ُمترة وألول اًمٌت٤مطمثلم أن إمم سم٤مإلوت٤موم٦م - ( يت٤مزي ؿملم

  -(8) وُمدارس سمحثٞم٦م وُم١مؾم٤ًمت ،ظم٤مص٦م ي٦ماؾمتِم٤مر

                                                 
 . 66 - 65( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 1)

ؽل،  ِشؾغ عحذك، صـ (  1) ؽ ضؾحٚ ٕذ ٌٍص١ٓ فٟ ظً ل١حدز د٠ٕ س  ١ّس لدسجعس قٌح ٌٕط م١حدز فٟ ضكم١ك ج ٕرٟ : دٚس ٌج  . 171ِكّذ أقّذ ػرذ ٌج
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 اًمدوًمت٦م جلٜمت٦م ل ىم٤مُمت٧م قمٜمتدُم٤م م 8661 ؾمتٜم٦م اًمترواسمط شمٚمتؽ عمثؾ اعم٤ٌمذة اًمدومٕم٦م ضم٤مءت وىمد

 ًمٜم٘متؾ اًمدوًمت٦م ُمرايمتز ُمتـ جمٛمققمت٦م أول سم٢مٟمِمت٤مء اًمتٕمٚمتٞمؿ وزارة ُمع سم٤مالؿمؽماك ل واًمتج٤مرة ًمالىمتّم٤مد

 وشمتروي٩م ًمتًتقيؼ وذًمتؽ ( قٟم٩مشمت ضمٞمت٤مو ؿمٜمٖمٝم٤مي ضم٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ) ضم٤مُمٕم٤مت ؾم٧م ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ُمتـ اًمقوقح ؿمديد ( اًمتقضمف )   ذًمؽ هق اعمقوقع ذم ُم٤م أهؿ يم٤من ورسمام -(1) اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اإلٟمج٤مزات

 ُمٜم٤مىمِمت٤مت سمٕمتد 5 ضم٤مُمٕمٞم٦م اؾمتثامري٦م ُمنموقم٤مت شمٓمقير قمغم حي٨م واًمذي م 8668 ؾمٜم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة

 رؾمت٤مًم٦م ُمتـ هتل اًمّمتٜم٤مقم٦م ُمتع واًمترواسمط االظمؽماقمت٤مت شمًقيؼ قمٛمٚمٞم٤مت يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م طمقل طم٤مُمٞم٦م

   -(8) اعمحقري٦م اجل٤مُمٕم٦م

 هتق شمًٜم٩م ضم٤مُمٕم٦م أٟمِم٠مت وم٘مد ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت شمٕم٤موٟم٧م وىمد 

Tsinghua University ًمٚمٕمٚمتتقم اجل٤مُمٕمٞمتت٦م اًمتٕمتت٤مون ؿمتتٌٙم٦م أظمتترى ضم٤مُمٕمتت٤مت ؾمتت٧م ُمتتع سم٤مًمتٕمتت٤مون 

 قمتغم ًمٚمحّمتقل اعمتٕمتددة اًمقؾمت٤مئط ٜمقًمقضمٞم٤مًمتٙم اًمٙم٤مُمؾ االؾمتخدام قمغم اقمتٛمدت واًمتل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمِمتٌٙم٦م هتذه ؾمت٤مقمدت يمتام وُمتٙم٤مُمٚمت٦م- ؿمت٤مُمٚم٦م سمّمتقرة األظمترى سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م

 اًمٌحت٨م يرسمط وهذا ،قم٤مًمٞم٦م وسمٙمٗم٤مءة ؾمٝمٚم٦م سمٓمرق اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمٌحقث وومٝمؿ ُمٕمروم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ ُمنموقم٤مت

 قمتغم ضم٤مُمٕمت٦م 36 ٟمحتق اًمِمتٌٙم٦م هلتذه ٜمٔمٛم٦ماعم اآلن اجل٤مُمٕم٤مت قمدد وسمٚمغ ،سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمل

   -(3) اًم٘مقُمل اعمًتقى

 ظمتالل ُمتـ واًمّمتٜم٤مقم٦م اجل٤مُمٕمت٦م سملم اًمرواسمط سمٜم٤مء يتؿ اًمّملم ذم احلديث٦م اإلصالطم٤مت فمؾ وذم

 ُمتـ وهمػمهت٤م اًمؽمظمٞمص ـمريؼ قمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ هل األومم واًمٗمئ٦م - اآلًمٞم٤مت ُمـ قمريْمتلم ومئتلم

 - اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وظمتدُم٤مت اًمتٕم٤مىمتدي أو   اعمِمتؽمك ًمتٓمقيروا واًمٌح٨م ،االؾمتِم٤مرات ُمثؾ اًمؽمشمٞم٤ٌمت

   اًمث٤مٟمٞم٦م اآلًمٞم٦م أُم٤م - اًمّمٜم٤مقم٦م ُمع اًمرواسمط سمٜم٤مء ُمـ اًمٖمرب ذم اجل٤مُمٕم٤مت سمف ىم٤مُم٧م ُم٤م شمِمٌف اآلًمٞم٦م هذه

                                                 
)*(  جٌؿحِؼحش جٌغدص ٘دٟ : ؾحِؼدس ٚعدظ جٌصد١ٓ ٌٍؼٍدُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١دح ؛ ٚؾحِؼدس ؽدشلٟ جٌصد١ٓ ٌٍؼٍدُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١دح، ؾحِؼدس 

 حِؼس ؽٕمٙحٞ ؾ١حٚ ضٛٔؽ، ؾحِؼس ئوغ١حْ ؾ١حٚ ضٛٔؽ  .و٠ٕٛؿٙٛج، ؾحِؼس ع١ؾٛجْ، ؾ

(  ؽ١ٙذ ٠ٛعف ٚوٛسٚ ٔحذؾد١ّح: جضؿح٘دحش فدٟ جٌط١ّٕدس ل دٚس جٌؿحِؼدحش فدٟ جٌط١ّٕدس جاللطصدحد٠س ل، ضشؾّدس : ؽدؼرحْ ػردذ 3)

 . 257جٌؼض٠ض خ١ٍفس، ِشؾغ عحذك، صـ 

 . 137طشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ (  ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿ1ٍ)
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 متٚمٙمٝمت٤م أو شمًتثٛمره٤م واًمتل ( إـمالىمٝم٤م قمغم ) اجل٤مُمٕمٞم٦م روقم٤متتاعمِم ومٝمل ،سمحت٦م صٞمٜمٞم٦م آًمٞم٦م وهك

 ذم ضمزئًٞمت٤م اجل٤مُمٕمت٤مت شمًتثٛمره٤م أو أظمرى يمٞم٤مٟم٤مت ُمع سم٤مالؿمؽماك ومتٚمٙمٝم٤م شمديره٤م أو سم٤مًمٙم٤مُمؾ اجل٤مُمٕم٦م

   -(1) اًمداظمؾ

 اًمٜمٓمت٤مق واؾمٕم٦م شمٕم٤مون قمالىم٤مت إىم٤مُم٦م اًمٙمؼمى اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت اؾمتٓم٤مقم٧م ،األظمػمة اآلوٟم٦م وذم 

 ُمع سم٤مًمتٕم٤مون Zhejian زهٞمجٞم٤مٟم٩م إىمٚمٞمؿ طمٙمقُم٦م ـمٚم٧ٌم ،م1433 قم٤مم ومٗمل ،ذًمؽ ُمث٤مل ،اعمٜم٤مـمؼ سمٕمض ُمع

 اعمٜم٤مـمؼ وحتدي٨م شمٜمٛمٞم٦م سمرٟم٤مُم٩م ذم      االؿمؽماك رضورة  اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت ُمـ سم٤مإلىمٚمٞمؿ ًمتٕمٚمٞمؿا جلٜم٦م

 ،Shaoxing وؿم٤مويمًٜم٩م ، Huzhou وهقزهق ، Jiaxing وضمٞم٤ميمًٜم٩م Hang Zhou زهق ه٤مٟم٩م اآلشمٞم٦م

 ريٗمٞم٦ماًم ًمٚمتٜمٛمٞم٦م  Hang Jiahu ضمٞم٤مهق ه٤مٟم٩م ذيم٦م وىم٤مُم٧م ،ضم٤مُمٕم٦م 106 ٟمحق اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا ذم واؿمؽميم٧م

 روقم٤متتاعمِم شمٜمٛمٞم٦م ذم ًمٚمٛم٤ًمقمدة يقان ُمٚمٞمقن 866 ُمـ سم٠ميمثر روعتُمِم 866 ُمـ أيمثر متقيؾ ذم سم٤معم٤ًممه٦م

 دوالر سمٚمٞمتقن 1 ُمتـ  أيمثتر ُمْمت٤موم٦م ىمٞمٛم٦م روقم٤متتاعمِم هذه ذم االؾمتثامر وطم٘مؼ ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،أُمريٙمل         ردوال ُمٚمٞمقن 166 ٟمحق شمقومػم وشمؿ ،أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞمقن 166 ٟمحق ورضائ٥م ،أُمريٙمل

 ُمنمتوقم٤مت 16و  ،اعمتدن ذم روعتُمِمت 1666 وٟمحق ،اًمّمٞمٜمل اًمريػ ذم روقم٤متتُمِم 1 ٟمحق وٟمٗمذت

  -(8)يقان ُمٚمٞمقن 166 ٟمحق أظمر ُمنموقًم٤م 13 طم٘مؼ يمام ،اًمّمٞمٜمٞم٦م األىم٤مًمٞمؿ ذم شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 ضمت٤مدة ظمٓمتقات سم٤مختت٤مذ اًمّمتٞمٜمٞم٦م واجل٤مُمٕمت٤مت اًمٙمٚمٞمت٤مت يمتؾ ىم٤مُم٧م ،احل٤مرض اًمقىم٧م وذم 

 ،اعمختٚمٗمت٦م االضمتامقمٞمت٦م واًمتٜمٔمتٞمامت اإلٟمت٤مضمٞمت٦م اعم١مؾمًت٤مت ُمع واعمرسمح اعمِمؽمك ٕم٤موناًمت ًمتح٘مٞمؼ

 اًمتتدريس ضمتقدة زيت٤مدة ظمتالل ُمـ اعمختٚمٗم٦م االُمتٞم٤مزات حت٘مٞمؼ قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت وقمٛمٚم٧م

 ٟم٘متص قمغم اًمتٖمٚم٥م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ إصالح ُمـ االدم٤مه هذا أشم٤مح وىمد ،سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام واًمدُم٩م واًمتٕم٤مون

 اعم١مؾم٤ًمت ُمع واًمتٕم٤مون واعمِم٤مريم٦م سم٤معمجتٛمع واالشمّم٤مل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ومٕم٤مًمٞم٦م ةوزي٤مد اًمتٛمقيؾ

 ُمتع ضمٞم٤مٟمجزت ضم٤مُمٕمت٦م اٟمتدجم٧م وم٘مد ،واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ وٟمج٤مح اإلٟمت٤مضمٞم٦م

  ذم ضم٤مُمٕم٤مت ؾم٧م سمدأت يمام ،اعمقطمدة ؾمٞمِمقان ضم٤مُمٕم٦م ًمتّمٌح اًمت٘مٜمٞم٦م اعمتٕمددة لتضمٞم٤مٟمجً ضم٤مُمٕم٦م

                                                 
(  ؽ١ٙذ ٠ٛعف ٚوٛسٚ ٔحذؾ١ّح : جضؿح٘حش فدٟ جٌط١ّٕدس ل دٚس جٌؿحِؼدحش فدٟ جٌط١ّٕدس جاللطصدحد٠س ل، ضشؾّدس : ؽدؼرحْ ػردذ 2)

 . 255جٌؼض٠ض خ١ٍفس، ِشؾغ عحذك، صـ 

 . 161(  ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 قمٚمٛمٞمت٦م وؾمٞم٤مؾمت٦م ُمِمتؽميم٦م ىمقاقمتد أؾمت٤مس قمتغم اًمٕمٛمؾ زهق قاٟم٩مضم إىمٚمٞمؿ وقاطمل ذق

 يمتام ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واعمجت٤مالت واعمٕم٤مُمتؾ واعمٙمتٌت٤مت اًمتدريس هٞمئ٦م أقمْم٤مء سمتقطمٞمد وذًمؽ ،ُمقطمدة

 يمتام ،واعمٕمٚمٛمتلم اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾم٤مت ـمالب وشمدري٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِمٙمالت قمغم اًمتٖمٚم٥م ذم شمٕم٤موٟم٧م

 ،اخل٤مرضمٞمت٦م اًمتجت٤مرة وشمِمتٛمؾ ،٤مسمٞمٜمٝمت شمٕمت٤مون قمالىمت٤مت سم٢مىم٤مُمت٦م أظمترى ضم٤مُمٕمت٤مت مختس ىم٤مُم٧م

 ،سمٞمجتٜم٩م إىمٚمتٞمؿ وقاطمل ؿمامل ذم واًمتٛمقيؾ اعمالسمس وشمّمٜمٞمع ،واًمٓم٥م ،اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م واًمّمٜم٤مقم٤مت

 أهتداف ًمتح٘مٞمتؼ وذًمؽ دجمٝم٤م شمؿ وىمد ، ويمٚمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م 866 ُمـ أيمثر أن إمم اإلطمّم٤مءات وشُمِمػم

  -(1) وومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ٤ميمٗم٤مءهت ُمـ وشم٘مٚمؾ شمقاضمٝمٝم٤م اًمتل اعمِمٙمالت قمغم اًمتٖمٚم٥م أضمؾ ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ُمِمؽميم٦م

 اإلٟمت٤مضمٞمت٦م اعم١مؾمًت٤مت إمم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ـمتالب سمٕمض اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض وضمٝم٧م وًم٘مد

 ظمتؼماهتؿ وحتًتلم ىمتدراهتؿ ًمت٘مقيت٦م وذًمتؽ االضمتامقمتل اًمتتدري٥م ظُمٓمت٦م ُمتـ يمجتزء اعمختٚمٗم٦م

 ـم٤مًمت٥م 1131 حتقٟم Qinghua هتق يمتٜم٩م ضم٤مُمٕم٦م أرؾمٚم٧م ،ؾمٜمقات ؾمٌع ظمالل ومٗمل ،وُمٝم٤مرهتؿ

 قمغم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث سم٢مضمراء وىم٤مُمقا ،اًمّملم أٟمح٤مء يمؾ ذم ٟمت٤مضمٞم٦مإ وطمدة 1414 ٟمحق ذم ًمٚمٕمٛمؾ

 شمٞمت٤من جمٚمتس ٟمٗمذ يمام ،قمٛمٚمٝمؿ ظمالل ُمـ صٞمٜمل يقان ُمٚمٞمقن 16 ٟمحق وايمتًٌقا ُمقوقع 8041

 وُمرايمتز اًمرئٞمًتٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت األؾم٤مشمذة ُمـ 166 ُمع ًمٚمتٕم٤مىمد ظُمٓم٦م اًمٕم٤مزم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ Tianjin ضملم

 ُمتـ قمتدد ًمتتدري٥م زائريـ سم٤مطمثلم أو يمٛمٕمٚمٛملم ئلضمز سمدوام ًمٚمٕمٛمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث وُمٕم٤مهد

    -(8) اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت جم٤مل ذم اًمٓمالب

 اجل٤مُمٕم٤مت ُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم سم٤مًمت٤ٌمدل اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ىم٤مُم٧م األظمػمة اًمًٜمقات وذم

 قمالىمت٤مت وشم٘متٞمؿ داًمتٌال ظمت٤مرج اعمِمت٤مهػم واًمٕمٚمامء األضمٜمٌٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث وأضمٝمزة األضمٜمٌٞم٦م

 اًمتٌالد ظمت٤مرج ُمتـ اخلتؼماء دقمقة ظمالل ُمـ ُمٚمحقفم٦م ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ وطم٘مؼ ،األضمؾ ـمقيٚم٦م شمٕم٤مون

 اًمرئٞمًتٞم٦م واعمختتؼمات احلديثت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واًمٗمتروع اهل٤مُمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٗمتروع إٟمِمت٤مء ذم ًمٞمِمؽميمقا

  اًمٌحقث ُمنموقم٤مت إٟمج٤مز ذم واألضم٤مٟم٥م اًمّمٞمٜمٞملم اخلؼماء وشمٕم٤مون 5 اجلديدة واعمختؼمات

                                                 
(1) The people's Republic of China,China,s Higher Education for The Next 

Century,china,Beijing,New Star press,1222, p. 4 . 

(2) The people's Republic of China ( op. cit., ), pp. 11-12 . 
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 األضم٤مٟم٥م اخلؼماء ُمِم٤مريم٦م 5 احلديث٦م واعمٜمتج٤مت اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام وذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 وشمٕم٤موٟمت٧م - اجلت٤مُمٕمٞملم واألؾم٤مشمذة اًمٜمٔم٤مُمٞملم واجل٤مُمٕمٞملم واعم٤مضمًتػم اًمديمتقراه ـمالب إقمداد ذم

 ُمتـ اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕمت٤مت يٛمٙمتـ ممت٤م األضمٜمٌٞمت٦م اًمٙمٌػمة  )اعمجٛمققم٤مت( اًمنميم٤مت ُمع اجل٤مُمٕم٤مت

 ًمٚمٌحتقث اًم٘متقى اعمت٤مزم اًمتدقمؿ ويمتذًمؽ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم شمٓمتقرات آظمر غمقم احلّمقل

   -(1)اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 واًمتذي ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمتٓمتقير إال اًمٙمتؼمى سمت٤مًم٘مقى شمٚمتحؼ ًمـ اًمّملم أن ومٞمف الؿمؽ ومم٤م

 سمٕمض ذم اًمتٓمقر ذًمؽ حت٘مٞمؼ ُمـ اًمّملم متٙمٜم٧م وىمد ،ًمٚمٌح٨م يم٤مومٞم٦م ىم٤مقمدي٦م هٞم٤ميمؾ وضمقد يًتٚمزم

  - اًمٜمقوي اعمج٤مل ،ْم٤مءاًمٗم يمٖمزو : اعمج٤مالت

 شمٜمًتٞمؼ ذم  اعمتٛمثتؾ هتدومٝم٤م سمتحديتد ( CSST ) واًمت٘مٜمٞمت٤مت ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م جلٜم٦م ىم٤مُم٧م وم٘مد

 يمثرة ذم ذًمؽ دمغم وًم٘مد ،اًمٌح٨م سم٠ممهٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت وحتًلم شمٓمٌٞم٘م٤مشمف سمتِمجٞمع اإلٟمت٤مج ُمع اًمٕمٛمؾ

 سمقوتع ٜمت٦ماًمٚمج هتذه ىم٤مُمت٧م وًمتذًمؽ ،اًمٕم٤معمٞمت٦م األؾمقاق همزت اًمتل اًمًٌٞمٓم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمٜمتج٤مت

  - اًمٌٚمدي٤مت ُمًتقى قمغم وطمتك اًمقـمٜمل اإلـم٤مر ذم اًمتًٝمٞمالت ُمـ ؾمٚمًٚم٦م

 ُمقوتققم٦م ضم٤مُمٕمت٦م 366 طمتقازم وشمراىم٥م ،ًمٚمدوًم٦م ضم٤مُمٕم٦م 31 ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م اًمٚمجٜم٦م شُمدير

 اًمٕمٚمتقم هٞمئ٦م سم٢مٟمِم٤مء CEST ىم٤مُم٧م اخل٤مرج ُمع اًمت٤ٌمدالت وًمتًٝمٞمؾ ،أظمرى وزارات ؾمٚمٓم٦م حت٧م

 ،اًمّمتتٜم٤مقم٤مت سمتتلم واًمتٕمتت٤مون ،واًمتٓمتتقير اًمٌحتت٨م راُم٩مسمتت شم٘متتقد اًمتتتل ،اًمّمتتلم ذم اًمٓمٌٞمٕمٞمتت٦م

  National Science NSF Foundation (8) األُمريٙمل اًمٜمٛمقذج قمغم واجل٤مُمٕم٤مت ،واأليم٤مديٛمٞم٤مت

 ظمتالل ُمتـ ـمٞمٌت٦م ٟمتت٤مئ٩م حت٘مٞمتؼ اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م سمٗمْمؾ اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت واؾمتٓم٤مقم٧م

 اًمدراؾمت٤مت ـمتالب شمدري٥م ذم اإلٟمت٤مج ُم١مؾم٤ًمت ُمع واعمِمؽميم٦م اًمتٕم٤موٟمٞم٦م ًمٚمٛمنموقم٤مت شمٜمٗمٞمذه٤م

 ُمٜمتجت٤مت وإٟمتت٤مج اعمٜمتجت٤مت شمٓمتقير وذم اعمختٚمٗمت٦م اعمٝمٜمٞم٦م اعمِمٙمالت طمؾ وذم ،واًمٌحقث اًمٕمٚمٞم٤م

  اجل٤مُمٕم٤مت سملم اًمتٕم٤مون هذا وًمزي٤مدة االؾمتِم٤مرات وشم٘مديؿ واإلرؿم٤مد اًمٜمّمح شم٘مديؿ وذم ،ضمديدة

                                                 
 .  126 –125ِشؾغ عحذك، صـ صـ   ( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،1)

(1) http://mckadi.ifrance.com/26.doc .  
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 ٟمحتق اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ُمديري جمٚمس يْمؿ أن قمغم اًم٘م٤مٟمقن ومٞمٜمص ،اإلٟمت٤مج وُم١مؾم٤ًمت

 وي٘متقم ،اجل٤مُمٕمت٦م ًمتف اًمت٤مسمع سم٤مإلىمٚمٞمؿ االضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٔمٞمامت اإلٟمت٤مضمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمـ قمْمًقا 11

 وووتع واإلصتالح واإلٟمِمت٤مء اجل٤مُمٕمت٦م ًمتٓمقير االؾمؽماشمٞمجل اًمتخٓمٞمط سمقوع اعمديريـ جمٚمس

  -(1) اخلٓمط هذه شمٜمٗمٞمذ وُمت٤مسمٕم٦م شمٜمٗمٞمذ أضمؾ ُمـ ضمديدة أهداف

 : والتكهولوجيا مالعلو يف الدولي التعاون : خامًصا

 ًمتدومع ُمٜمٝمت٤م واالىمتٌت٤مس وشمٕمٚمٛمٝمت٤م اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمٚمقم أمهٞم٦م األومٞمقن طمرب سمٕمد اًمّملم أدريم٧م

 اًمتقضمف وسمدأ وهمٜمٞم٦م- ىمقي٦م اًمّملم شمٔمؾ طمتك واؾمت٘مالهل٤م اًمٌالد أُمـ وصٞم٤مٟم٦م االؾمتٕمامري اًمٕمدوان

 ًمٖمرسمٞم٦ما ًمٚمٕمٚمقم يتقىمقن اًمذيـ ُمـ ًمٗمٞمػ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًم٤ًمطم٦م وؿمٝمدت ،اًمٖمرب ُمـ االؾمتٗم٤مدة ٟمحق

 رقم٤ميتتف حت٧م أصدر اًمذي ل شمٜم٩م شمِمٞمف شمِم٤مٟم٩م ل اعمٚمؽ ٟم٤مئ٥م رأؾمٝمؿ قمغم ويم٤من اًمٖمرسمٞم٦م واحلْم٤مرة

 شمًتٜم٩م ل اعمٚمتؽ ٟم٤مئت٥م ل ووتع يمتام - األورسمٞمت٦م احلٞم٤مة ٟمقاطمل يٕم٤مًم٩م يم٤من ل شمٕمٚمؿ ل اؾمٛمف يمت٤مب

 وسم٤مًمٗمٕمتؾ ،اخلت٤مرج ذم ًمٚمدراؾمت٦م اًمّمتٞمٜمٞملم اًمٓمتالب إلرؾمت٤مل رقم٤ميتف حت٧م روقًم٤متُمِم ل يمٞمقوم٤من

٤ًٌم صمالصملم ُمـ جمٛمققم٦م أول أُمريٙم٤م إمم ؾم٤مومرت  اعمنمتوع يًتتٛمر مل وًمٙمتـ ،م 1328 قمت٤مم ذم ـم٤مًم

   -(8) م1331 قم٤مم ذم رضمٕمٞم٦م ألؾم٤ٌمب إًمٖم٤مؤه وشمؿ ـمقياًل 

 اخل٤مرج إمم اًمٓمالب إرؾم٤مل سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة ذم حم٤مومٔم٦م األيمثر اًمٕمٜم٤مس ؿمٙمٙم٧م

 اًمتذيـ أُمت٤م ،( ُمٕمٔمٛمٝمؿ يرضمع مل اًمقاىمع وذم ) اًمٓمالب قمقدة وامن أطمد يًتٓمٞمع ومل - اًمٌداي٦م ذم

 هن٤ميت٦م ذم أٟمتف إال - اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُمثؾ ،ومٞمٝم٤م ُمرهمقب همػم أومٙم٤مًرا سم٤مؾمتػمادهؿ ُيِمتٌف يم٤من وم٘مد قم٤مدوا

 إسمتداع قمتغم سم٤مالقمتامد االٟمٓمالق سمّمٕمقسم٦م االىمتٜم٤مع ُمع وُمزضمف االرشمٞم٤مب ُمـ اًمت٘مٚمٞمؾ ؾمٛمح - األُمر

 ًمٚمًتالطمػ يٛمٙمتـ أٟمتف وهتل دم٤مهٚمٝمت٤م يٛمٙمـ ال ٦مومرص هٜم٤مك سم٠من اًم٘مٞم٤مدة إىمٜم٤مع ذم وم٘مط اًمداظمؾ

 والدهت٤م( ُمٙم٤من إمم ًمٚمٕمقدة اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اًمٜمقع هذا ٟمزقم٦م إمم ًمإلؿم٤مرة اًمّملم ذم هٙمذا )يًٛمقن

 (-3) اًمت٘مٜمٞم٦م ٟمحق اًمّملم حتقل ذم رئٞمًًٞم٤م دوًرا شمٚمٕم٥م أن

                                                 
 . 137(  ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

، ِشؾدغ عدحذك، صدـ  ( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ :  جٌطؿشذدس جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصدحد٠س ل1)

63  . 

( أٚد٠ددذ ؽدد١ٕىحس: ل جاللطصددحد جٌصدد١ٕٟ جٌٕددح٘ا ٚضددأغ١شٖ ػٍددٝ جاللطصددحد جٌؼددحٌّٟ ٚضددٛجصْ جٌمددٜٛ ٚػٍددٝ أػّحٌدده ل، جٌددذجس 2)

 .  142َ، صـ  2225جٌؼشذ١س ٌٍؼٍَٛ، ذ١شٚش، 
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 أدٟمؼمة ضم٤مُمٕم٦م ذم  درس اًمذي ،ل Yan Fu ( م 1481 – 1301 ) ومق ي٤من ل اًمٕم٤ممل فمٝمر وىمد

 ( واألظمتالق اًمتٓمتقر ) يمتت٤مب سمؽممجت٦م وىم٤مم ،اًمّمٞمٜمٞم٦م إمم اًمٖمرسمٞم٦م اعم١مًمٗم٤مت شمرمج٦م ذم رائًدا وص٤مر

 و) ، John stuart Mill ُمٞمؾ ؾمتٞمقارت جلقن ( اعمٜمٓمؼ ٟمٔم٤مم و) ،T.H.Huxley ٜهٙمًؾ ًمتقُم٤مس

 Adam ؾمتٛمٞم٨م آلدم ( األُمؿ صمروة ) ،Herbert spencer ؾمٌٜمن هلرسمرت ( االضمتامع قمٚمؿ دراؾم٦م

Smith، (األٟمقاع أصؾ و ) ًمٕمٌتقا اًمتذيـ ُمتـ وهمػمهؿ ،عمقٟمتًٙمٞمق ( اًم٘مقاٟملم روح و) ،ًمدارون 

  -(1) اًمّملم إمم اًمٖمري اًمٗمٙمر إدظم٤مل ذم دوًرا

 سمدايت٦م ذم اًمدوًم٦م ٟمٗم٘م٦م قمغم ًمٚمدراؾم٦م اخل٤مرج إمم اًمٓمالب سمٕم٨م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت ُمـ يم٤من

 ُمتـ األومم اًمدومٕمت٦م اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّمتلم مجٝمقريت٦م سمٕمثت٧م م 1406 قم٤مم ذم اجلديدة اًمّملم شم٠مؾمٞمس

 اًمٕمت٤مم ٟمٗمس وذم - وسمٚمٖم٤مري٤م وهٜمٖم٤مري٤م وروُم٤مٟمٞم٤م وشمِمٞمٙمقؾمٚمقوم٤ميمٞم٤م سمقًمٜمدا إمم 30 قمددهؿ اًمٓمالب

٤ًٌم 320 ؾم٤مومر ٤ًٌم 131 ُمٜمٝمؿ اًمًقومٞمتل االحت٤مد إمم صٞمٜمًٞم٤م ـم٤مًم  ذًمتؽ ويمت٤من ،اًمٕمٚمٞمت٤م ًمٚمدراؾم٤مت ـم٤مًم

 -(8) ًقومٞمتلاًم االحت٤مد إمم اًمّمٞمٜمٞملم اًمٓمالب ُمـ اعمٌٕمقصملم قمدد ًمزي٤مدة سمداي٦م

 خلدُمت٦م اخلت٤مرج ذم يدرؾمقن يم٤مٟمقا اًمذيـ اًمّمٞمٜمٞملم مح٤مؾم٦م اجلديدة اًمّملم شم٠مؾمٞمس أصم٤مر وىمد

 ضم٤مُمٕمت٦م ذم يٕمٛمتؾ يمت٤من اًمتذي ل ىمٜمتغ ًمقه هقا ل اعمِمٝمقر اًمري٤موٞم٤مت قم٤ممل ؾمٛمع أن سمٕمد - اًمقـمـ

 اعمرومٝمت٦م احلٞمت٤مة وهجتر ،هب٤م يم٠مؾمت٤مذ قمٛمٚمف شمرك ،اجلديدة اًمّملم شم٠مؾمٞمس ظمؼم األُمريٙمٞم٦م يٚمٞمٜمقرى

 قمت٤مد واعمِمت٤ميمؾ اًمّمتٕمقسم٤مت قمتغم اًمتٖمٚمت٥م وسمٕمتد ،م 1400 قمت٤مم وذم - اًمّمتلم إمم وقم٤مد هٜم٤مك

 - اًمّملم إمم ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م ُمٕمٝمد ذم يٕمٛمؾ يم٤من اًمذي ل ؾمـ ؿمٞمقيف شمِم٤من ل اًمؼموومٞمًقر

 - اًمّملم ذم اًمدوم٤مع وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمٚمقم ًمتٓمقير يمٌػًما إؾمٝم٤مًُم٤م ىمدم اًمت٤مًمٞم٦م اًمًٜمقات قمنمات وذم

                                                 
حد٠س ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ  ( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ :  جٌطؿشذدس جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصد3)

65  . 

 .  117( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 اخل٤مرج ُمـ اًمٌالد إمم قم٤مدوا اًمذيـ اعمٌٕمقصملم اًمّمٞمٜمٞملم اًمٓمالب قمدد يم٤من ،م 1402 قم٤مم وذم

 شم٠مؾمٞمس ىمٌؾ اخل٤مرج ذم قمٛمٚمقا أو درؾمقا اًمذيـ واًمٓمالب اًمٕمٚمامء ٟمّمػ ُمـ أيمثر أي ،آالف صمالصم٦م

 اًمّمتلم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمتقم واًمترواد اعم١مؾمًتلم ُمتـ ُمٕمٔمٛمٝمؿ وأصٌح - اجلديدة اًمّملم

 833 وقمتددهؿ ًمٚمٕمٚمتقم اًمّمتٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞمت٦م أقمْمت٤مء ُمـ األومم اعمجٛمققم٦م سملم وُمـ - اجلديدة

٤ًٌم واًمثٚمث٤من   -(1) اخل٤مرج ُمـ اًمٕم٤مئديـ ُمـ شم٘مري

 اًمًتقومٞمتل االحتت٤مد إمم اًمّمتلم سمٕمثتتٝمؿ اًمذيـ اًمٓمالب قمدد إمج٤مزم سمٚمغ ،م 1410 قم٤مم وذم

٤ًٌم 3111  ُمتـ قمتقدهتؿ سمٕمتد ويمت٤مٟمقا ،اهلٜمدؾمتٞم٦م اًمٕمٚمتقم ًمدراؾم٦م ُمٕمٔمٛمٝمؿ ،اًمدوًم٦م ٟمٗم٘م٦م قمغم ـم٤مًم

 واًمقطمتتدات اًمٕمٚمٛمٞمتت٦م اًمٌحتتقث ووطمتتدات ًمٚمج٤مُمٕمتت٤مت اًمٗم٘متتري اًمٕمٛمتتقد اًمًتتقومٞمتل االحتتت٤مد

  -(8) اًمٗمؽمة شمٚمؽ ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م

 ،واهلٜمدؾمتٞم٦م اًمٓمٌٞمت٦م دراؾمتتٝمؿ ذم وشمٗمقىًمت٤م ٟمج٤مطًم٤م اعمٌٕمقصملم ه١مالء ُمـ يمٌػم قمدد طم٘مؼ وىمد

 ل سمجت٤مئزة سمت٤مًمٗمقز شُمقضمت٧م واًمتل ٦ماًمٕمٚمٛمٞم اعمٜمجزات سمٕمض حت٘مٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م شمٌٚمقر اًمتل اًمٜمقاة ومٙم٤مٟمقا

 ذم ٟمقسمتؾ ضمت٤مئزة قمتغم ل ٟمٞمٜمغ شمِمـ ي٤مٟمغ ل اًمديمتقر طمّمؾ وم٘مد اًمّمٞمٜمٞملم اًمٕمٚمامء أيدي قمغم ل ٟمقسمؾ

  -(3) اًمٗمٞمزي٤مء ذم م 1421 قم٤مم ل داو شمِمٞمٜمغ زم ل اًمديمتقر ويمذًمؽ ،م 1423 قم٤مم اًمٗمٞمزي٤مء

 اعمٌٕمتقصملم اًمٓمتالب قمتدد زيت٤مدة ىمترار يمت٤من وم٘مد ،اًمّملم ذم اًمًٚمٓم٦م لديٜم٩م لشمقمم أن وُمٜمذُ 

 األُمريٙمٞمت٦م اعمتحتدة ًمٚمقالي٤مت دومٕم٦م أول إرؾم٤مل شمؿ طمٞم٨م ،واًمٗمقري اًمٕم٤مضمؾ اًم٘مرار هق ًمٚمخ٤مرج

 00 ُمـ ضم٤مءوا اًمذيـ اعمٌٕمقصملم ه١مالء أقمامر ويم٤مٟم٧م ،م 1423 اًمٕم٤مم ٟمٗمس ُمـ ديًٛمؼم ُمـ 81 ذم

  اًمّمٞمٜمٞم٦م ٦ماحل٤مضم يم٤مٟم٧م وىمد قم٤مًُم٤م- 14و قم٤مًُم٤م 31 سملم شمؽماوح قمٛمؾ وطمدة 88 ذم قمٚمٛمًٞم٤م ومرقًم٤م

                                                 
ٟ، ئذش٠ً 2) ٌػٔح ؼذد ج ٠ٛس، ٌج ٌركٛظ ج٢ع١ ٚج ذسجعحش  ١ّس، ِؼٙذ ٌج ٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػٍ  .   73َ، صـ  2227( ج

 .  117جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ ( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل 3)

 .  225َ،  صـ  1252( ضؾٛٔغ ْٚ ؽ١حْ : ِحٚضغٟ ضٛٔغ، دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س، ذى١ٓ، 1)



232 

  

 
 
 

 ًمالىمتّمت٤مد ُمٗمٞمتدة يم٤مٟمت٧م اًمٌحثٞمت٦م ُمنموقم٤مهتؿ أن طمٞم٨م ،ًمٚمٖم٤مي٦م رضوري٦م اعمٌٕمقصملم هل١مالء

 اعمتحتدة اًمقاليت٤مت إمم ـم٤مًمت٥م 366 ُمتـ أيمثتر ؾمت٤مومر ،ٟمٗمًف اًمٕم٤مم وذم اًمقىم٧م ذًمؽ ذم اًم٘مقُمل

 ٟمٗم٘مت٦م قمتغم دوًمت٦م 86 ُمتـ أيمثتر ُمـ وهمػمه٤م ويمٜمدا واًمٞم٤مسم٤من ،وأعم٤مٟمٞم٤م وومرٟم٤ًم وسمريٓم٤مٟمٞم٤م األُمريٙمٞم٦م

 سمتدأت صمتؿ ،رئٞمًتٞم٦م سمّمتٗم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم ختّمّمت٤مت دراؾمت٦م هبدف وذًمؽ اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمدوًم٦ما

  -(1) اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمروع يمؾ اًمدراؾم٦م وشمِمٛمؾ ،اخل٤مص٦م األؿمخ٤مص ٟمٗم٘م٤مت قمغم اخل٤مرج ذم اًمدراؾم٦م

 أقمتداد ُمْمت٤مقمٗم٦م ذم وشم٠مُمتؾ اًمٌداي٦م ؾمقى ًمٞم٧ًم اًمٌٕمث٤مت شمٚمؽ أن إمم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٚمٓم٤مت وشُمِمػم

 ديتٜم٩مل قمٜمٝم٤م أقمٚمـ اًمتل واًمرهم٦ٌم اجلديدة اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة وادم٤مه٤مت يتٗمؼ أُمر هقو ،اعمٌٕمقصملم اًمٓمالب

 اًمتٌالد إًمٞمٝمت٤م حتتت٤مج واًمتل سم٤مًمٙمٗم٤مءة شمتًؿ اًمتل اعمٜمت٘م٤مة ًمٚمٙمقادر اًمنيع اإلقمداد وامن ذم ل سمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو

(8)-   

 ؾمٞم٤مؾمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمت٦م ىمتدُم٧م قمٜمتدُم٤م ،اًمّمتلم ذم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م شمٓمتقير سمدأ وىمد

 احلٙمقُمت٦م اختتذت احللم ذًمؽ وُمٜمذ ،م 1424 قم٤مم ُمٜمذ اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم الٟمٗمت٤محوا اإلصالح

 أطمتد يٕمتد واًمتذي اًمدوزم واًمت٤ٌمدل اًمتٕم٤مون : اًمتٖمػمات هذه أطمد ويم٤مٟم٧م شمٖمٞمػمات قمدة اًمّمٞمٜمٞم٦م

 أطمدصم٧م ،م 1424 قم٤مم ومٛمٜمذ ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمتٓمقير اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أطمدصمتٝم٤م اًمتل االدم٤مه٤مت

  : مـفا متعددة أؾمؽااًل  ذيمك أطمذ وىمد اًمٖمرب ُمع االشمّم٤مل ذم جيٞم٦مشمدر حتقالت احلٙمقُم٦م

 اجل٤مُمٕمت٤مت إمم ـمالهبت٤م إرؾم٤مل ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م سمدأت طمٞم٨م : ايمعؾؿقة ايمبعثات إرؽمال ,1

 احلٙمقُمت٦م شم٘مدُمف أن إُم٤م اًمتٛمقيؾ ويم٤من ،اعمت٘مدُم٦م اًمدرضم٤مت قمغم واحلّمقل ًمٚمدراؾم٦م اًمٖمرسمٞم٦م

 اعمّمت٤مدر ُمتـ أو اًمؼميٓم٤مٟمٞمت٦م ُمثتؾ اًمرؾمٛمٞم٦م ٜمٌٞم٦ماألضم اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض ُمع ُم٤ًممه٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اًمتٙمٚمٗمت٦م شمتحٛمتؾ اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت يم٤مٟم٧م ىمٚمٞمٚم٦م طم٤مالت ورم ،يمقٟم٩م هقٟم٩م ذم يمام اخل٤مص٦م

 ُمٕمتٛمديـ سم٤مخل٤مرج اًمدراؾم٦م اًمّمٞمٜمٞملم اًمٓمالب ُمـ اًمٕمديد اظمت٤مر وىمد اًمٌٕمث٤مت ًمتٚمؽ اًمٙم٤مُمٚم٦م

 -(3) يم٤مُمٚم٦م شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ رؾمقم دومع قمغم

                                                 
 . 115 - 117( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)

جٌطؿشذدس جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصدحد٠س ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ   ( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ : 3)

67  . 

(1) pingyao Lai, The Internationalization of Scientific Research in China, op.cit.,p.2  
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 اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمت٦م سمتلم سم٤معمِمت٤مريم٦م متتقل اًمؼماُم٩م هذه ويم٤مٟم٧م ،دراؽمقةايم اظمـح زمكم ايمتبادل ,8

 واًمتٕمت٤مون اًمتٌت٤مدل جمت٤مل وذم ،اخل٤مصت٦م اعم١مؾم٤ًمت وسمٕمض األضمٜمٌٞم٦م اًمرؾمٛمٞم٦م واعم١مؾم٤ًمت

 االضمتامقمٞمت٦م ًمٚمٕمٚمتقم اًمّمتلم وأيم٤مديٛمٞمت٦م ًمٚمٕمٚمتقم اًمّمتلم أيم٤مديٛمٞمت٦م ُمـ يمؾ ًمٕم٧ٌم اًمدوزم،

 هتق يمتٜم٩م ضم٤مُمٕمت٦م أىم٤مُمت٧م ،ومٛمتثاًل  ،ذًمتؽ ذم ىمٞم٤مدًيت٤م دوًرا اًمرئٞمًٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ واًمٕمديد

Oinghua قمتدد وسمٚمتغ ،دوًمت٦م 81 ذم ضم٤مُمٕمت٦م 186 ُمع اًمدوزم ًمٚمتٕم٤مون اشمٗم٤مىم٤مت اآلن طمتك 

 وقمتدد ،1166 ٟمحتق ًمٚمخت٤مرج اجل٤مُمٕمت٦م أرؾمٚمتٝمؿ اًمذيـ اًمتدريس هٞمئ٦م وأقمْم٤مء اًمٓمالب

 - (1)ـم٤مًم٥م 8066 ٟمحق ًمٚمج٤مُمٕم٦م اًمقاومديـ اًمٓمالب

 األومم اًمدومٕمت٦م ـمالب اخل٤مرج ُمـ اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدات قمغم طمّمؾ قمٜمدُم٤م م 1430 قم٤مم وذم

 اًمّمتلم داظمتؾ ُأىمتٞمؿ اًمّمتلم ذم واالٟمٗمتت٤مح اإلصالح ؾمٞم٤مؾم٦م شمٓمٌٞمؼ سمٕمد ُم٤م ومؽمة ذم اعمٌٕمقصملم ُمـ

  -(8) اًمٌالد إمم اًمٕمقدة قمغم ًمتِمجٞمٕمٝمؿ اًمديمتقراه سمٕمد ؿمٝم٤مدات حل٤مُمكم شمٜم٘مؾ ُمريمز

 طمتقازم م 1430 و 1424 قمت٤مُمل سمتلم اخلت٤مرج ذم يدرؾمقن اًمذيـ اًمٓمالب قمدد سمٚمغ وىمد

 قمدد سمٚمغ يمام - واًمٕمٚمقم يم٤مهلٜمدؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت يتجٝمقن %46 ُمٜمٝمؿ يم٤من ـم٤مًم٥م 33،666

 ـم٤مًمت٥م أًمػ 03 ،م 1434 قم٤مم وطمتك 1421 ُمـ اًمٗمؽمة ظمالل سم٤مخل٤مرج درؾمقا اًمذيـ اًمٓمالب

 اًمتزقمٞمؿ ومتؽمة ظمتالل ًمٚمخت٤مرج ُمٌٕمقصًمت٤م يمت٤من اًمتذي سم٤مًمٕمتدد ىمقرن ُم٤م إذا يمٌػم رىمؿ وهق سم٤مخل٤مرج

  -(3) م 1421 قم٤مم وطمتك 1414 ُمٜمذ أًمػ 18 يتٕمدى مل واًمذي ل شمقٟم٩م زُم٤موشمل

 قمت٤مم هن٤ميت٦م طمتتك 1423 قمت٤مم ُمـ اسمتداء اخل٤مرج ذم درؾمقا اًمذيـ اًمٓمالب قمدد سمٚمغ يمذًمؽ

 م 1423 قم٤مم ذم 316 ُمـ اًمٓمالب ه١مالء قمدد وارشمٗمع - ـم٤مًم٥م ُمٚمٞمقن 1،818 طمقازم م 8662

   -(1) م 8662 قم٤مم ذم أًمػ 111،0 إمم

                                                 
ٍطشج ل، ِشؾ2) ؿ ٚٔئ ص١ٓ  ؿحِؼحش فٟ وً ِٓ ٌج ٟ ذٌح ؼٍّ ٌركع ٌج  . 133 - 132غ عحذك،  صـ صـ ( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : ج

 .  115( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ  3)

(، سعدحٌس ِحؾغدط١ش، و١ٍدس جاللطصدحد ٚجٌؼٍدَٛ  1255 – 1276( قٕحْ ِح٘ش لٕذ٠ً : ػ١ٍّس جٌطم١ش جٌغ١حعدٟ فدٟ جٌصد١ٓ ) 1)

 . 426ـ َ، ص 1252جٌغ١حع١س، ؾحِؼس جٌمح٘شز، 

( ؽحد٠س عؼٛدٞ وّدحي ِٕدذٚس : جإلٔفدحق جٌكىدِٟٛ ػٍدٝ جٌطؼٍد١ُ ٚأغدشٖ ػٍدٝ عدٛق جٌؼّدً فدٟ جٌصد١ٓ، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 2)

122 . 
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 ،اخلت٤مرج ذم  اًمدراؾمت٦م دقمؿ ل ؾمٞم٤مؾم٦م اًمدوًم٦م ووٕم٧م اًمٕمنميـ اًم٘مرن شمًٕمٞمٜمٞم٤مت داي٦مسم وذم

 ل اخلت٤مرج ذم اًمدراؾمت٦م صتٜمدوق ل وأىم٤مُمت٧م ،ل واًمٕمقدة اخلروج وطمري٦م ،اًمٕمقدة قمغم اًمتِمجٞمع

 ًمٚمٛمٌٕمقصملم شمٗمْمٞمٚمٞم٦م ذوـًم٤م وُمٜمح٧م ،اًمٕم٤مئدون اعمٌٕمقصمقن هب٤م ي٘مقم اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ًمدقمؿ

 سمٕمتض اعمختٚمٗم٦م اعمحٚمٞم٦م احلٙمقُم٤مت ووٕم٧م يمام - اًمّملم ذم ُمنموقم٤مت ني٘مٞمٛمق اًمذيـ اًمّمٞمٜمٞملم

  هب٤م- ًمٚمٕمٛمؾ اًمٌالد إمم اًمٕم٤مئديـ اعمٌٕمقصملم جلذب اًمتٗمْمٞمٚمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت

 واًمتل اًمدوًم٦م ٟمٗم٘م٦م قمغم اخل٤مرج ذم ًمٚمدراؾم٦م اجلديدة اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٌالد ـمٌ٘م٧م م 1441 قم٤مم ذم

 شمقىمٞمع صمؿ األومْمؾ واظمتٞم٤مر أؾم٤مس قمغم ت٘مٞمٞمؿسم٤مًم اخلؼماء وي٘مقم ،سم٤مًمٓمٚم٥م اًمٗمرد يت٘مدم أن قمغم شمٜمص

 اًمًٞم٤مؾمت٦م دمًتد - االشمٗمت٤مق خم٤مًمٗمت٦م طمت٤مل ذم اًمتٕمقيض اًمٓم٤مًم٥م يتحٛمؾ سمحٞم٨م اًمٓمروملم سملم قم٘مد

 ٟمًت٦ٌم سمٚمٖمت٧م شمٓمٌٞم٘مٝمت٤م ُمٜمتذ - اعمٌٕمقصملم ٟمققمٞم٦م وشمرومع واعم٤ًمواة واًمٕمداًم٦م اًمٕمالٟمٞم٦م ُم٤ٌمدئ اجلديدة

 يٕمقدوا مل اًمذيـ ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٕمدد دومع ٞمٜمامسم ،وأيمثر %46 اًمدوًم٦م ٟمٗم٘م٦م قمغم اعمٌٕمقصملم اًمٓمالب قمقدة

  (-1) ًمالشمٗم٤مق وومً٘م٤م اًمدراؾم٦م شمٙم٤مًمٞمػ ُمـ اًمدوًم٦م دومٕمتف عم٤م اًمتٕمقيض اعمحددة اعمقاقمٞمد ذم

 أُمقااًل  شمٕمتٛمد اًمتل ل اًمرسمٞمع أؿمٕم٦م ظُمٓم٦م ل واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة دؿمٜم٧م ،م 1442 قم٤مم وذم

 ُمدة ذم - خمتٚمٗم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمٌالد خلدُم٦م ٜمٞملماًمّمٞم اعمٌٕمقصملم إلرؿم٤مد اًمالزُم٦م اًمٔمروف ًمتٝمٞمئ٦م ظم٤مص٦م

 حلْمتقر اًمّمتلم إمم اًمٕمتقدة قمتغم ُمٌٕمتقث 166 ُمتـ أيمثتر اخلُٓم٦م هذه ؾم٤مقمدت ؾمٜمتلم ُمـ أىمؾ

 وشمتدري٥م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٚمٌحتقث اًمقـمٜمٞم٦م اًم٘مقاقمد سمٜم٤مء ذم واالؿمؽماك اهل٤مُم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م االضمتامقم٤مت

 اًمّمتٜم٤مقم٤مت اؾمتثامر ذم اًمتٕم٤مونو ،ُمِمؽميم٦م سمّمقرة اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدات طم٤مُمكم وشمدري٥م األيمٗم٤مء،

  -(8) اًمدوًمٞم٦م اًمًقق وشمقؾمٞمع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ذات

 ذم ،سم٤مخلت٤مرج ًمٚمدراؾمت٦م صتٞمٜمل ـم٤مًم٥م أًمػ ُم٤مئ٦م ُمـ أيمثر ؾمٜمقًي٤م خيرج ،م 8668 قم٤مم وُمٜمذُ 

   ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمأليم٤مديٛمٞم٦م ًمت٘مرير وومً٘م٤م ،ُمٜمٝمؿ أًمػ 36و 86 سملم ُم٤م اًمّملم إمم يرضمع طملم

                                                 
   112 -115( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل،  ِشؾغ عحذك، صـ  صـ 3)

 .  122(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ  1)
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 ُمٚمٞمتقن 30 يقضمتد أيًْمت٤م اًمت٘مرير هذا وطم٥ًم - م 8662 ومؼماير ؿمٝمر ذم صدر االضمتامقمٞم٦م

  (-1) سم٤مًمٕم٤ممل دوًم٦م 106 ُمـ أيمثر ذم يٕمٞمِمقن صٞمٜمل أصؾ ُمـ ؿمخص

 ٟمٗم٘مت٦م قمغم 3668 ُمٜمٝمؿ 112366 اعمقومديـ اًمّمٞمٜمٞملم اًمٓمالب قمدد سمٚمغ م 8663 قم٤مم وذم

٤ًٌم 0111و اًمدوًم٦م  ،اخل٤مصت٦م ٟمٗم٘متتٝمؿ قمتغم 164866و ومٞمٝمت٤م يٕمٛمٚمقن اًمتل اهلٞمئ٤مت ٟمٗم٘م٦م قمغم ـم٤مًم

 -(8) م8668 قم٤مم قمـ %3-1 اعمقومديـ اًمٓمالب قمدد واٟمخٗمض

 اعمتحدة اًمقالي٤مت ذم اعمقضمقديـ األضم٤مٟم٥م اًمٓمالب ُمـ ومريؼ أيمؼم هؿ اًمّمٞمٜمٞمقن واًمٓمالب 

 11،666 قمتغم يزيد ُم٤م شمٚم٘مك وم٘مد ،ل اًمدوًمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٦ًم ل إطمّم٤مءات وسمح٥ًم ،األُمريٙمٞم٦م

 قم٤مُمل سملم ُم٤م اعمٛمتدة اًمٗمؽمة ذم وذًمؽ ،اعمتحدة اًمقالي٤مت ذم ؿاًمٕمٚم اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم ُمـ واومد ـم٤مًم٥م

 ـم٤مًم٥م 3،666 قمـ يزيد ُم٤م اًمٗمؽمة ذات ذم اعمتحدة اًمقالي٤مت اؾمتْم٤موم٧م يمام - م 8661و م 8668

 ـم٤مًمت٥م 166،666 ُمـ أيمثر اعمجٛمقع ًمٞمّمٌح ،شم٤ميقان ُمـ ـم٤مًم٥م 83،666 ُمـ وأيمثر ،يمقٟم٩م هقٟم٩م ُمـ

(3)-  

 اعمجت٤مالت يم٤مومت٦م ذم اعمت٘مدُم٦م اًمدول إمم اًمٓمالب ُمـ ه٤مئٚم٦م أقمداد سم٢مرؾم٤مل اًمّملم اهتٛم٧م يمام

 واهلٜمدؾمت٦م اًمٓمٌٞمت٦م واًمٕمٚمتقم احلٞمقيت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م واًمٌٞمقًمقضمٞمت٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًمٕمٚمقم ذم 5 اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٕمٚمتؿ ُمتـ ه٤مئتؾ رصٞمد وُمٕمٝمؿ اًمٕمقدة ذم اعمٌٕمقصمقن سمدأ قم٘مقد وُمٜمذ - واًمٗمْم٤مء اًمذرة وأسمح٤مث

 وشمتقومػم ورقم٤ميت٦م ؾمتخل ومتقيتؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ٞمعشمِمج ذم واوح٦م ؾمٞم٤مؾم٦م إـم٤مر وذم واخلؼمة،

 واألسمحت٤مث اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م شمٓمتقير ذم وريت٤مدة سمتؾ شم٘مدم إطمراز اًمّملم سمدأت ،ًمٚمٕمٚمامء اإلُمٙم٤مٟم٤مت

ًٌت٤م ،اًمِمتٕمٌل واًمٓم٥م احلْم٤مري اًمؽماث ُمًتٖمٚم٦م اًمٓمٌٞم٦م  وأسمحت٤مث احلتدي٨م اًمٕمٚمتؿ ضمٜمت٥م إمم ضمٜم

  دوًم٦م أسمٜم٤مئٝم٤م سم٢مُمٙم٤مٟم٤مت اًمّملم وأصٌح٧م - واًمؼمجمٞم٤مت اًمدىمٞم٘م٦م واإلًمٙمؽموٟم٤مت اجلزقمٞم٦م اخلالي٤م

                                                 
 .  51َ، صـ  2225ج١ٌَٛ، د٠غّرش  ( ِؿٍس جٌص2ٓ١)

ٌردحسدز،  ِشؾدغ عدحذك، ( 3) كدشخ ج ٔطٙدحء ٌج ِٕدز ج ١ٕس ضؿدٖح ئفش٠م١دح  صد١ خحسؾ١دس ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج صـد                     قغٓ ئذشج

 . 42صـ 

ٜ ٚػٍد( 4) مٛد ٛجصْ ٌج ٚضد  ٟ ؼدحٌّ ٚضأغ١شٖ ػٍٝد جاللطصدحد ٌج ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ص١ٕ ىحس  : ل جاللطصحد ٌج د٠ذ ؽ١ٕ ده ل، ِشؾدغ عدحذك،  صـد ٚأ ٌّح ٝ أػ

27 . 
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 إمم سم٤مًمٌنمت أهتقًمتلم ومْمت٤مء ؾمتٗمٞمٜمتل وأرؾمتٚم٧م اًمٗمْمت٤مء سم٤مىمتح٤مم سمدأت صمؿ ،ُمت٘مدُم٦م ٟمقوي٦م

 حمٓمت٦م اًمٗمْمت٤مء ؾمٞمٙمقن م 8606 قم٤مم سمحٚمقل أٟمف قمغم اًمٖمرسمٞملم اعمراىمٌلم ُمـ قمدد وجيٛمع ،اًمٗمْم٤مء

 - (1) صٞمٜمٞم٦م

 طمتتك اًمٕمت٤ممل ذم ٘م٦موُمٜمٓم دوًم٦م 108 ُمع وشمٙمٜمقًمقضمل قمٚمٛمل شمٕم٤مون قمالىم٤مت اًمّملم أىم٤مُم٧م

 يمتام ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم جم٤مل ذم طمٙمقُمٞم٦م شمٕم٤مون اشمٗم٤مىم٤مت ُمٜمٝم٤م دوًم٦م 41 ُمع وأسمرُم٧م اآلن،

 ٟمِم٤مـم٤مت وأصٌح٧م - واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ًمٚمتٕم٤مون دوًمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م 1666 ُمـ أيمثر إمم اٟمْمٛم٧م

 -(8) ازده٤مًرا أيمثر اًمدوزم واًمت٤ٌمدل اًمتٕم٤مون

 وذات ُمرسمح٦م دالالت األظمرى واًمدول اًمّملم سملم اًمدوزم واالشمّم٤مل اًمتٕم٤مون هذا وطم٘مؼ

 ُمتـ زاد يمام ،اًمّملم ذم اًمتٜمٛمٞم٦م وحت٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اًمتٕمٚمٞمؿ إلصالح داومًٕم٤م يم٤من طمٞم٨ُم  ىمٞمٛم٦م،

 قمت٤مم وُمٜمتذ قم٘متديـ ُمتدى ومٕمتغم ،األظمترى واًمدول اًمّملم سملم اًمّمداىم٦م وشمٕمزيز اعمت٤ٌمدل اًمٗمٝمؿ

 ٟمحتق اؾمتْمت٤موم٧م يمام ،دوًم٦م 166 ُمـ أيمثر إمم ـم٤مًم٥م أًمػ 386 ٟمحق اًمّملم أرؾمٚم٧م ،م 1424

 ،ًمٚمخت٤مرج وظمٌتػم ُمٕمٚمتؿ 1366 ٟمحتق أرؾمتٚم٧م يمام ،دوًم٦م 116 ُمـ أيمثر ُمـ ـم٤مًم٥م أًمػ 316

 ُمِمتتٛماًل  اًمّمتٞمٜمٞملم واًمٕمٚمتامء اخلتؼماء وقمتدد ،أضمٜمٌل وظمٌػم ُمٕمٚمؿ أًمػ 116 ٟمحق واؾمتْم٤موم٧م

 رحلْمتق اًمّمتلم إمم اًمقاومتديـ اًمٕمٚمتامء أُمت٤م ،سم٤مخلت٤مرج اًمدوًمٞم٦م اعم١ممترات سمحْمقر اعمرؾمؾ اًمٕمدد

  -(3) وأؾمت٤مذ قم٤ممل أًمػ11 ٟمحق يم٤من اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعم١ممترات

 اًمّمتلم ىم٤مُمت٧م ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحقث جم٤مل ذم األظمرى واًمدول اًمّملم سملم اًمتٕم٤مون إـم٤مر وذم

 ذم سمٞمجٜم٩م ذم وذًمؽ يمرواشمٞم٤م مجٝمقري٦م ُمع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم اًمتٕم٤مون قمغم اشمٗم٤مق سمتقىمٞمع

 اًمدراؾمت٤مت وـمتالب واًمٕمٚمتامء اخلؼماء شم٤ٌمدل ٤مقاالشمٗم هذا ويِمٛمؾ ،م 1441 قم٤مم إسمريؾ ُمـ 11

 وومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ضمقدهت٤م وزي٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث وشمٜمِمٞمط شمِمجٞمع إـم٤مر ذم سم٤مجل٤مُمٕم٤مت واًمٌحقث اًمٕمٚمٞم٤م

(1)-  

                                                 
 .  12َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 1)

 .  51( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 .  133( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .  135( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)
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 اًمدوًمت٦م ٟمٗم٘مت٦م قمتغم اخلت٤مرج ذم ًمٚمدراؾمت٦م اجلديدة اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٌالد ـمٌ٘م٧م م 1441 قم٤مم وذم

 صمؿ األومْمؾ واظمتٞم٤مر أؾم٤مس قمغم سم٤مًمت٘مٞمٞمؿ اءاخلؼم وي٘مقم سم٤مًمٓمٚم٥م اًمٗمرد يت٘مدم أن قمغم شمٜمص واًمتل

 دمًتد - االشمٗمت٤مق خم٤مًمٗمت٦م طمت٤مل ذم اًمتٕمتقيض اًمٓم٤مًمت٥م يتحٛمتؾ سمحٞم٨م اًمٓمروملم سملم قم٘مد شمقىمٞمع

 سمٚمٖمت٧م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُمٜمذ - اعمٌٕمقصملم ٟمققمٞم٦م وشمرومع واعم٤ًمواة واًمٕمداًم٦م اًمٕمالٟمٞم٦م ُم٤ٌمدئ اجلديدة اًمًٞم٤مؾم٦م

 اعمقاقمٞمتد ذم يٕمتقدوا مل اًمتذيـ اًمٓمالب دومع سمٞمٜمام ،ُمًتٛمرة زي٤مدة ذم اعمٌٕمقصملم اًمٓمالب قمقدة ٟم٦ًٌم

 -(1) ًمالشمٗم٤مق وومً٘م٤م اًمدراؾم٦م شمٙم٤مًمٞمػ ُمـ اًمدوًم٦م دومٕمتف عم٤م اًمتٕمقيض اعمحددة

 ُمـ أيمثر ُمع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم جم٤مالت ذم اًمقصمٞم٘م٦م اًمتٕم٤مون قمالىم٤مت اًمّملم أىم٤مُم٧م وًم٘مد

 اًمٕمٚمٛمتتل ونًمٚمتٕمتت٤م ؿمتتٕمٌٞم٦م أو طمٙمقُمٞمتت٦م تاشمٗم٤مىمٞمتت٤م وأسمرُمتت٧م ،اًمٕمتت٤ممل ذم وُمٜمٓم٘متت٦م دوًمتت٦م 106

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمتقم أيم٤مديٛمٞمت٦م واؿمؽميم٧م ،ُمٜمٓم٘م٦م أو دوًم٦م ُم٤مئ٦م ىمراسم٦م ُمع االىمتّم٤مدي واًمتٙمٜمقًمقضمل

  (-8)واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم دوًمٞم٦م ُمٜمٔمٛم٦م 811 أقمامل ذم هل٤م اًمت٤مسمٕم٦م واألضمٝمزة

 أًمتػ 31   إمم سم٤مإلوت٤موم٦م ـم٤مًمت٥م أًمػ 10 ىمراسم٦م ؾمٜمقًي٤م اعمتحدة اًمقالي٤مت إمم اًمّملم شمرؾمؾ

 سم٤مطمت٨م وهتق ،يمت٤مو يمقٟمغ أضمراه إطمّم٤مء -وسمح٥ًم يمقٟمغ وهقٟمغ شم٤ميقان إمم ٝمؿشمرؾمٚم آظمر ـم٤مًم٥م

 ذم اًمٕمٚمتؿ يتٚم٘متقن صتٞمٜمل ـم٤مًم٥م أًمػ 116 جمٛمققمف م 8668 اًمٕم٤مم ذم يم٤من ،ؾمٜمٖم٤مومقرة ذم ُم٘مٞمؿ

 سمحًت٥م أُم٤م - سم٤مًمت٘مٜمٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م ُمٞم٤مديـ ذم  يتخّمّمقن اًمٓمالب ه١مالء ُمـ اًمٕمديد أن يمام - اخل٤مرج

 ذم اًمتديمتقراه درضمت٤مت صتٞمٜمل ـم٤مًمت٥م أًمتػ 81 قمـ يزيد ُم٤م طم٤مز وم٘مد اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُم١مؾم٦ًم

 , 1431) قمت٤مُمل سمتلم ُمت٤م اعمٛمتتدة اًمٗمتؽمة ذم اعمتحتدة اًمقالي٤مت ضم٤مُمٕم٤مت ُمـ واهلٜمدؾم٦م اًمٕمٚمقم

 اًمٕمٚمتقم ذم اًمتديمتقراه درضمت٤مت جمٛمتقع ُمتـ % 2،0 ٟمًتٌتف ُمت٤م اًمترىمؿ هذا ويٛمثؾ ،( م 1443

 ُمٚمحتقظ وضمتقد هلت٤م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٌٕمثت٤مت أن سم٤مًمتذيمر واجلدير - اًمٗمؽمة شمٚمؽ ذم اعمٛمٜمقطم٦م واهلٜمدؾم٦م

  اًمٌحقث جم٤مل ذم طم٤مؾمٛم٦م ُمٝم٤مرات يِمٛمؾ واًمذي ،اًمديمتقراه ُمًتقى قمغم ظم٤مص سمِمٙمؾ

                                                 
 . 112 – 115( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 3)

 .  4َ، صـ  2222( أوحد١ّ٠س جٌؼٍَٛ جٌص١ٕ١س : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ذى١ٓ، 4)
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٤ًٌم 8،340 طم٤مز وم٘مد NSF ُم١مؾم٦ًم واًمتٓمقيروسمح٥ًم  ذم ديمتتقراه درضمت٤مت اًمّملم ُمـ ـم٤مًم

  - م 8668 اًمٕم٤مم ذم واهلٜمدؾم٦م اًمٕمٚمقم

٤ًٌم 18و 114 ٟم٤مل وم٘مد ذًمؽ إمم وسم٤مإلو٤موم٦م  هتذه ُمثتؾ سم٤مًمتتت٤مسمع يمقٟمغ وهقٟمغ انشم٤ميق ُمـ ـم٤مًم

 ،وم٘مط ُمتخرضًم٤م 123 اًمدرضم٤مت هذه ُمـ اهلٜمد ٟمّمٞم٥م يم٤من ،اعم٘م٤مرٟم٦م ؾمٌٞمؾ وقمغم - أيًْم٤م اًمدرضم٤مت

  -(1) اًمٙمؼمى اًمّملم ذم اعمتخرضملم قمدد رسمع ي٘م٤مرب رىمؿ وهق

 اعمتٜمٔمامت ُمتـ اًمٙمثػم ذم اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم ىمٞم٤مدي٦م ُمٜم٤مص٥م صٞمٜمل قم٤ممل 866 ُمـ أيمثر يتقمم

 ُمثتؾ ،اًمٙمٌتػمة اًمتدوزم اًمٕمٚمٛمتل اًمتٕمت٤مون ُمنمتوقم٤مت ذم سمٜمِم٤مط اًمّملم ؿم٤مريم٧م يمام - اهل٤مُم٦م ٞم٦ماًمدوًم

 ًمٚمتٜم٘مٞم٥م IODP وُمنموع ،ريتاًمٌِم واجلٞمٜمٞمقم ،إٟمتؾ وُمنموع ،اًمٜمقوي واعمٗم٤مقمؾ ،اًمٜمقوي االٟمدُم٤مج

   -(8) اعمنموقم٤مت ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ وهمػمه٤م اًمٌٕمٞمدة واعمحٞمٓم٤مت اًمٕمٛمٞم٘م٦م اًمٌح٤مر ذم واحلٗمر

 إلًم٘مت٤مء واألسمحت٤مث اًمٕمٚمتقم ذم اعمتخّمّمتلم ُمتـ زائترون أؾمت٤مشمذة اًمّمتلم سمتالد إمم ُدقمل وًم٘مد

 إقمتداد قمتـ ومْمتاًل  ،واًمّمتٜم٤مقم٦م سم٤مًمزراقمت٦م اعمتٕمٚم٘مت٦م اعمِمٙمالت وسمح٨م اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم حم٤مرضات

 ظمتؼماء ُمتع اعمرايمز هذه ًمتٕم٤مون يم٤من وًم٘مد ،اعمختٚمٗم٦م واًمقزارات اجل٤مُمٕم٤مت شمتٌع سم٤مألسمح٤مث ظم٤مص٦م ُمرايمز

 هتذا ُمٝمتد يمتام ،طمتد أسمٕمتد إمم رؾمت٤مًمتٝم٤م ومٜمجح٧م ،اًمّملم سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمٜمٝمقض ذم صمراأل أقمٔمؿ اًمروس

 سمٜمتت٤مئ٩م أشمتك ممت٤م اًمّمٞمٜمل واعمجتٛمع احلٞم٤مة فمروف ويقاومؼ اًمِمٕم٥م ُمـ يٗمٞمد أن يٛمٙمـ ُم٤م إلدظم٤مل اًمتٕم٤مون

 ذم ًمالٟمتٔم٤مم هلؿ اًمٗمرص٦م سم٢مشم٤مطم٦م وذًمؽ واًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمامل ُمـ اعمتٗمقىملم شمِمجٞمع احلٙمقُم٦م هتٛمؾ مل يمام ،ُمقوم٘م٦م

   -(3) واًمٜمٔمري اًمٕمٛمكم اًمتدري٥م ُمـ ُمزيًدا ًمتٚم٘مك اجل٤مُمٕم٤مت خمتٚمػ ذم ظم٤مص٦م راؾم٤متد

 أومْمتؾ إهمراء ومٞمف جيرى وىم٧م ذم ،اًمتٕمٚمٞمٛمل ٟمٔم٤مُمٝم٤م ًمتحدي٨م اًمّملم سمذًمتٝم٤م اًمتل اجلٝمقد إن

 اًمّمتلم طمّمت٦م أن إمم شُمِمتػم اعمٕمٓمٞمت٤مت أن يمتام - صمامرهت٤م شمٕمٓمتك سمدأت ،ًمٚمٕمقدة اعمتخرضملم وأعمع

 اًمٕمت٤مم ذم 1،33 إمم م 1431 اًمٕمت٤مم ذم %6،13 ُمتـ ارشمٗمٕمت٧م ىمتد ًمٕمٚمٛمٞم٦ما اعم٘م٤مالت ُمـ اًمدوًمٞم٦م

  م 1442 اًمٕم٤مم ذم 1،33 إمم م 1431 اًمٕم٤مم ذم %6،13 ُمـ وارشمٗمٕم٧م وقم٤مدت ،م 1442

                                                 
ٚضأغ( 1) ا  ٕ٘ح ٕىحس  : ل جاللطصحد ٌجص١ٟٕ ٌج ٚد٠ذ ؽ١ شؾغ عحذك، صـ صـ أ ٌّحه،ِ  ٝ أػ ػٍ  ٜٚ ٌٛم ْ ج ٛجص ٚض  ٟ ٌّ ٌؼح ٝ جاللطصحد ج ٖ ػٍ    141 – ١142ش

 .   172َ، صـ  2211( جٌص١ٓ، دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س، ذى١ٓ، 2)

 .  135( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 طمرره٤م اًمتل اعم٘م٤مالت قمدد ارشمٗمع يمذًمؽ - م 8661اًمٕم٤مم ذم %3،01 إمم وارشمٗمٕم٧م وقم٤مدت

 ذم 11ُمتـ ،ل واًمٓمٌٞمٕمت٦م اًمٕمٚمتقم ل ُمثؾ ؼمةُُمٕمت جمالت ذم اًمٌالد داظمؾ ُم٘مٞمٛمقن صٞمٜمٞمقن سم٤مطمثقن

 اعمريمتز ذم اًمّمتلم يم٤مٟمت٧م وم٘متد اعمت٤مدة قمٚمقم جم٤مل وذم - م 8661 اًمٕم٤مم ذم 43 إمم م 1431 اًمٕم٤مم

 - اعمتحتدة   ًمٚمقاليت٤مت %0،0 ُم٘م٤مسمتؾ %1،1 شمٕم٤مدل شمٜمقهي٤مت ٟم٦ًٌم ُمع م 8661 قم٤مم قم٤معمًٞم٤م اًمراسمع

 3،1 ُم٘م٤مسمتؾ 1،0 شمٌٚمتغ حمؽمُمت٦م شمٜمقيتف ٦ٌمٟمً ُمع اهلٜمدؾم٦م جم٤مل ذم اًمت٤مؾمع اعمريمز ذم اًمّملم ويم٤مٟم٧م

 اعمتٜم٤مهٞم٦م اعم٤مدة قمٚمؿ ) اًمٜم٤مٟمق قمٚمقم ُمثؾ ُمتٗمقىم٦م ُمٞم٤مديـ ذم ُمدهًِم٤م اًمت٘مدم ويم٤من - اعمتحدة ًمٚمقالي٤مت

 8661 اًمٕم٤مم ذم %11،8 إمم 1440 اًمٕم٤مم ذم %0،0 ُمـ اًمّملم طمّم٦م ارشمٗمٕم٧م طمٞم٨ُم  ،اًمّمٖمر( ذم

 -(1)  ُمٜمخٗمْم٦م ًمدهي٤م اًمتٜمقيف ٟم٦ًٌم يم٤مٟم٧م وم٘مد ذًمؽ وُمع ،اًمٕم٤ممل ذم اًم٤ًمسمع اعمريمز هل٤م وٛمـ مم٤م ،م

 قم٤ملٍ  ُمًتقى ذم  اخل٤مرج ذم ًمٚمدراؾم٦م اًمّمٞمٜمٞملم اعمٌٕمقصملم ُمـ قمدد اؾمت٘مر ،األظمػمة اًمًٜمقات وذم

 - شمدرجيٞم٤ًم ُمتزايًدا زمًخ٤م يِمٝمد اخل٤مرج ذم دراؾمتٝمؿ شمتؿ اًمذيـ األم اًمقـمـ إمم اًمراضمٕملم قمدد سمٞمٜمام ،ٟمًٌٞم٤ًم

 اًمّملم شُمٕمد ،( واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اعمتحدة األُمؿ ُمٜمٔمٛم٦م ) ًٙمقاًمٞمقٟم أصدرهت٤م إلطمّم٤مءات وومً٘م٤م

   -(8) واطمد صٞمٜمل ُمٌٕمقصملم ؾمٌٕم٦م يمؾ وُمـ ،اًمٕم٤ممل  ذم اعمٌٕمقصملم قمدد طمٞم٨ُم  ُمـ دوًم٦م أيمؼم

 قم٤معم٤ًم 031 يقضمد اًمّملم ؾمٙم٤من ُمـ ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمقن يمؾ سملم ُمـ أن إمم اًمدوزم اًمٌٜمؽ سمٞم٤مٟم٤مت وشُمِمػم 

 أن أي م 8661 – 1446 ُمتـ اًمٗمتؽمة ظمالل اًمت٘مٜمل واًمتٓمقير ًمٌحقثا جم٤مل ذم يٕمٛمٚمقن ومٜمل 868و

 ُمع شمتحقل ؾمقف اًمّملم أن قمغم ي١ميمد وهذا ،اًمٞم٤مسم٤من ذم ومٜمل أًمػ 312،0 و قم٤ممل أًمػ 221،0 هٜم٤مك

   -(3) قم٤معمٞم٤ًم اًمت٘مٜمل اعمج٤مل ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٓمقرات االظمؽماىم٤مت ًمتح٘مٞمؼ اخلؼمات شمرايمؿ

 ىم٤مُمت٧م احل٤موتٜم٤مت ُمتـ ضمديتدة ٟمققمٞمت٦م هتل اخل٤مرج ذم واًمدارؾملم اًمٓمالب طم٤موٜم٤مت وشُمٕمتؼم

 ُمتـ ًمالؾمتٗم٤مدة اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت أقمقام أواظمر ذم احل٤موٜم٤مت صٜم٤مقم٦م جم٤مالت إمم وإدظم٤مهل٤م سم٤مسمتٙم٤مره٤م اًمّملم

 ذم ظم٤مصت٦م اعمختٚمٗمت٦م اًمٕمت٤ممل دول ذم أضم٤مٟم٥م ـمالب ٟم٦ًٌم أيمؼم شم٘مري٤ًٌم يٛمثؾ اًمذي اخل٤مرضمل اجلٞمش هذا

   احلٙمقُم٦م شمٕمٛمؾ وخٛم٦م و٤مرسم٦م ىمقة يِمٙمؾ مم٤م ،واًمٞم٤مسم٤من اًمٖمرسمٞم٦م وأورسم٤م ويمٜمدا اعمتحدة اًمقالي٤مت

                                                 
ٕىحس  :( 2) ٚد٠ذ ؽ١ شؾغ عحذك، صـ صـ  أ ٌّحه،ِ  ٝ أػ ػٍ  ٜٚ ٌٛم ْ ج ٛجص ٚض  ٟ ٌّ ٌؼح ٝ جاللطصحد ج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح  .   143 – 142ل جاللطصحد ٌجص١ٟٕ ٌج

شؾغ عحذك، صـ صـ 1)  ِ،ٓ ص١ ٟ ٌج ُ ف ١ٍ ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌٛٛ ٌطىٕ ٚج  َ ؼٍٛ ٛ : ٌج ٜ ؽ١ غ آ ْ، ضؾٔح ٛج ٚ ؾ١ ٟ ضؾ١ح  .   35 - 37( ؽ

(3) World Development indicators,2224,p.224. 
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 هت١مالء الؾمتتٞمٕم٤مب ُمقضمٝمت٦م طم٤موتٜم٤مت إىم٤مُمت٦م سمرٟم٤مُم٩م ووع ظمالل ُمـ اؾمتٖمالهل٤م قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 األسمحت٤مث إمتت٤مُمٝمؿ سمٕمتد وظم٤مصت٦م ،األم اًمتقـمـ إمم اًمٕمتقدة قمتغم وشمِمتجٞمٕمٝمؿ اخل٤مرج ذم اًمدارؾملم

 اًمتٙمٜمقًمتتقضمل اًمت٘متتدم ذم ذُمٌتت٤م سمِمتتٙمؾ ًمٚمٛمًتت٤ممه٦م وذًمتتؽ ،اًمٕمٚمٛمٞمتت٦م اًمتتدرضم٤مت قمتتغم واحلّمتتقل

 83 اخلت٤مرج ذم اًمدراؾمت٦م ُمتـ ًمٚمٕم٤مئتديـ اعمخّمّمت٦م احل٤موٜم٤مت قمدد سمٚمغ وىمد - ًمٚمّملم واالىمتّم٤مدي

 طم٤موتٜم٦م 11 طمتقازم اًمٕمتدد هتذا وُمتـ ،اًمتًتٕمٞمٜمٞم٤مت أقمقام هن٤مي٦م طمتك وظم٤مص٦م ،شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م ٦مطمدي٘م

 خلدُمت٦م ُمتٝمت٤مإىم٤م متت٧م طم٤موٜم٦م 12و ،ىمٌؾ ُمـ ومٕماًل  وشمٕمٛمؾ ُمقضمقدة طم٤موٜم٤مت ُمع سم٤مالؿمؽماك ُأىمٞمٛم٧م

   -(1) اًمٖمرض هذا

 ؾمتٜمقات اخلٛمتس )ظُمٓمت٦م اًمٕمت٤مُمٚملم ؿم١مون وزارة وأصدرت ووٕم٧م ،م 8661 قم٤مم وذم

 يٜمص اًمتل ،اًمّملم ذم  اًمراضمٕملم اعمٌٕمقصملم قمٛمؾ سمِم٠من م 8616 إمم 8661 ُمـ ( رةتقمِم احل٤مدي٦م

 ٦مظمدُمت ظُمٓم٦م ،ىمْمٞم٦م ًمِمؼ اعمٌٕمقصملم األيمٗم٤مء جلذب ظمٓمط صمالث شمٓمٌؼ اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أن ومٞمٝم٤م:

 األيمٗمت٤مء جلتذب األىمًت٤مم وأقمتامل اًمًٞم٤مؾمت٤مت شمٜمًتٞمؼ ٟمٔم٤مم شمدرجيًٞم٤م يتِمٙمؾ مم٤م ،سم٤مًمذيم٤مء اًمقـمـ

 866 – 106 حي٘متؼ أن وقمًتك - األم اًمتقـمـ إمم رضمققمٝمؿ ًمتًٝمٞمؾ أظمي ممر وسمٜم٤مء اعمٌٕمقصملم

 ومخًتلم ُم٤مئت٦م وسمٜم٤مء اخلدُم٤مت ُمـ ُمرة أًمػ 866 سمت ًمٚم٘مٞم٤مم اًمٗمؽمة هذه أصمٜم٤مء راضمع ُمٌٕمقث أًمػ

  -(8) اعمٌٕمقصمقن األيمٗم٤مء ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ ُم١مؾم٦ًم آالف قمنمة ومٞمٝم٤م شمقضمد طمٞم٨م هلؿ داعاإلسم طمدي٘م٦م

 ؾمتٜم٦م ذم ُمتثاًل  - 8666 ؾمتٜم٦م يمؾ اخل٤مرج ذم دراؾمتٝمؿ مت٧م اًمذيـ اًمراضمٕملم قمدد ازداد وىمد

 ومٜمًت٦ٌم ،رضمٕمتقا ُمتٜمٝمؿ أًمػ 11و ٟمًٛم٦م أًمػ 111 اإلمج٤مزم اًمّمٞمٜمٞملم اعمٌٕمقصملم قمدد ،م 8662

 -(3) اعمٌٕمقصملم قمدد إمج٤مزم ُمـ 36،1 ؿمٖمٚم٧م اًمراضمٕملم

 ضمديدة، ؾمٞم٤مؾم٦م ل ؿمٜمتِمـ ل ُمديٜم٦م أقمٚمٜم٧م ،اعمحٚمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اإلهاع أضمؾ وُمـ

 أًمػ 106 – 166 قمغم اعمنموقم٤مت إلىم٤مُم٦م ؿمٜمتِمـ إمم ي٠ميت اًمذي اًمٕم٤مئد اعمٌٕمقث هل٤م وومً٘م٤م حيّمؾ

  أن واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م مًمٚمٕمٚمق اعمديٜم٦م إدارة شم٠ميمٞمد سمٕمد اًمٕمٚمٛمل سمحثف ًمتٓمٌٞمؼ اًمقاطمدة اعمرة ذم يقان

                                                 
(3) http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/hadinates/p5.htm .   

شؾغ عحذك، صـ صـ 1)  ِ،ٓ ص١ ٟ ٌج ُ ف ١ٍ ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌٛٛ ٌطىٕ ٚج  َ ؼٍٛ ٛ : ٌج ٜ ؽ١ غ آ ْ، ضؾٔح ٛج ٚ ؾ١ ٟ ضؾ١ح  .   32 - 35( ؽ

 .   37( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)
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 ُمتٜمح ويٛمٙمتـ 5 واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ُمنموقم٤مت وٛمـ اًمٌح٨م ُمقوقع

 5 اًمت٠ميمٞمتد ٟمٗمتس سمٕمتد ًمٚمٛمنمتوع اعمًتجؾ اًمرأؾمامل ُمـ %03 5 شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م سمثٛمرة ي٤ًمهؿ اًمذي

 86و اعمديٜمت٦م ُم٤مًمٞمت٦م ُمتـ يتقان ُماليتلم 16 ؾمٜمقًي٤م م8666 قم٤مم ُمـ اسمتداء اًمٌٚمدي٦م طمٙمقُم٦م وشمدسمر

 اعمٌٕمقصمتقن ي٘مٞمٛمٝمت٤م اًمتل اعمنموقم٤مت ًمدقمؿ اخل٤مص٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم أُمقال ُمـ يقان ٞمقنُمٚم

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٦م اًمثٛمتترات وحتقيتتؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م اًمٕمٚمتتقم اؾمتتتثامر ذم  ؿمٜمتِمتتـ إمم اًمٕم٤مئتتدون

 سم٠مؾمتٚمقب ي٘مٞمٛمقهنت٤م اًمتتل واحلديثت٦م اًمٕم٤مًمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم ذيم٤مت وشمدقمؿ ،وشمّمٜمٞمٕمٝم٤م

  -(1) اًم٘مروض ومقائد ظمّمؿ

 اًمّملم سملم واًمتٕم٤مون ًمٚمت٤ٌمدل ه٤مم ضمزء اًمّملم إمم اًمقاومديـ األضم٤مٟم٥م اًمٓمالب وإقمداد ىمٌقل

 ويمٚمٞمت٦م ضم٤مُمٕم٦م 36 ُمـ أيمثر ىمٌٚم٧م واالٟمٗمت٤مح اإلصالح ؾمٞم٤مؾم٦م شمٜمٗمٞمذ سمداي٦م ذم - األظمرى واًمٌٚمدان

 اًمٓمتالب صتٞمٜمٞم٦م ضم٤مُمٕمت٦م 306 ُمتـ أيمثتر شم٘مٌتؾ ،م 8661 ذم أُمت٤م ،وم٘متط أضمٜمٌل ـم٤مًم٥م 1866

 اًمتذيـ اًمٓمتالب قمدد واطمتؾ ،اًمّملم إمم ـمالهب٤م وُمٜمٓم٘م٦م سمٚمًدا 106 ُمـ أيمثر ٌٕم٨موشم ،األضم٤مٟم٥م

 سمٚمتغ ،األظمػمة اًمٕمنميـ اًمًٜمقات ذم - ُمٜمٝمؿ   %46 ٟمحق اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدراؾمٞم٦م اعمٜمح سمدون يدرؾمقن

 إمم يت٠مشمقن األضم٤مٟمت٥م اًمٓمتالب يمت٤من - أًمًٗمت٤م 803 اًمّمتلم إمم اًمقاومديـ األضم٤مٟم٥م اًمٓمالب إمج٤مزم

 إمم يت٠مشمقن اًمذيـ األضم٤مٟم٥م اًمٓمالب ٟم٦ًٌم طم٤مًمًٞم٤م ُمتقاصؾ سمِمٙمؾ وشمرشمٗمع ،٦ماًمدراؾم عمت٤مسمٕم٦م اًمّملم

  - (8)واًمديمتقراه واعم٤مضمًتػم ( اًمٚمٞم٤ًمٟمس ) اًمٌٙم٤مًمقريقس قمغم ًمٚمحّمقل اًمّملم

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمتخّمّمت٤مت ًمدراؾمت٦م يت٘متدُمقن واًمتذيـ اًمقاومديـ األضم٤مٟم٥م اًمٓمالب قمغم جي٥م

 واًمٗمٞمزيتت٤مء اًمري٤موتتٞم٤مت عمًتتتقى ٤مناالُمتحتت اضمتٞمتت٤مز اًمّمتتلم ذم واًمٓمٌٞمتت٦م واًمزراقمٞمتت٦م واهلٜمدؾمتتٞم٦م

 وال ،( CSC )  اًمقاومتديـ األضم٤مٟمت٥م ًمٚمٓمتالب اًمّمتٞمٜمل اًمّمتٜمدوق جلٜم٦م شم٘مٞمٛمف اًمذي ءواًمٙمٞمٛمٞم٤م

  يت٘مدُمقن واًمذيـ 5 درضم٦م 136 قمـ اًمثالصم٦م اعم٘مررات هذه اُمتح٤من ٟمتٞمج٦م إمج٤مزم ي٘مؾ أن يٛمٙمـ

                                                 
 .   122ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل، ِشؾغ عحذك، صـ  ( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص3ٟٕ١)
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 ،ًمري٤موتٞم٤متا اُمتحت٤من اضمتٞمت٤مز قمٚمتٞمٝمؿ ،واإلدارة واًمتجت٤مرة االىمتّمت٤مد ختّمّم٤مت ًمدراؾم٦م

 اعمٕمٜمٞمت٦م اًمٌٚمتدان ًمدى اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٗم٤مرات CSC شمٙمٚمػ - درضم٦م 16 قمـ شم٘مؾ ال االُمتح٤من وٟمتٞمج٦م

 اٟمتٝمتت٤مء سمٕمتتد ءواًمٙمٞمٛمٞمتت٤م واًمٗمٞمزيتت٤مء اًمري٤موتتٞم٤مت اُمتح٤مٟمتت٤مت قم٘متتد اعمٕمٜمٞمتت٦م اًمّمتتٞمٜمٞم٦م واجل٤مُمٕمتت٤مت

  -(1) ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمِمؽميملم ل اًمٕمالُم٤مت ؾمجؾل اعم٘مٞمٛم٦م اًمقطمدات شم٘مدم ،االُمتح٤مٟم٤مت

 دول خمتٚمتػ ذم ومت٠ميمثر أيمثتر اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمؿ إمم اًمٜم٤مس طم٤مضم٤مت شمزداد رضاحل٤م اًمقىم٧م وذم

 ،اًمرسمحٞمت٦م همتػم يمقٟمٗمقؿمتٞمقس ُمٕم٤مهد سم٤مخل٤مرج شُمٜمِم  اًمّملم سمدأت ،م 8661 قم٤مم ُمـ واسمتداء - اًمٕم٤ممل

 388 إٟمِم٤مء شمؿ م، 8616 أيمتقسمر وطمتك - هدوًم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م األُم٦م صم٘م٤موم٦م وٟمنم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م شمٕمٚمٞمؿ سم٤مقمت٤ٌمر

  -(8) دوًم٦م 41 ذم شمٜمتنم ،يمقٟمٗمقؿمٞمقس ومّمقل ُمـ 314و يمقٟمٗمقؿمٞمقس ُمٕم٤مهد ُمـ

 ارشمٗمٕم٧م ،م 8664 قم٤مم ومٗمل األظمػمة، اًمًٜمقات ظمالل هيًٕم٤م ٟمٛمًقا اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد ؿمٝمد

 إمم األضم٤مٟمت٥م اًمٓمالب ُمـ ُمتزايًدا قمدًدا ضمذب اًمذي األُمر يقم، سمٕمد يقًُم٤م اًمدوًمٞم٦م اًمّملم ُمٙم٤مٟم٦م

 أيمثر ُمـ اًمٓمالب ُمـ أًمػ 22 اًمّملم ذم األضم٤مٟم٥م اومديـاًمق قمدد سمٚمغ طمٞم٨م اًمّملم- ذم اًمدراؾم٦م

 وشم٤ميالٟمتد ٤موإٟمدوٟمٞمًٞم وومٞمتٜم٤مم اعمتحدة واًمقالي٤مت واًمٞم٤مسم٤من اجلٜمقسمٞم٦م يمقري٤م ومٞمٝم٤م سمام دوًم٦م، 126 ُمـ

 أن يمتام اخل٤مصت٦م، ٟمٗم٘متف قمغم ضم٤مء وُمٕمٔمٛمٝمؿ وُم٤مًمٞمزي٤م، وأؾمؽماًمٞم٤م وومرٟم٤ًم واًمٜمٞم٤ٌمل وروؾمٞم٤م وأعم٤مٟمٞم٤م

 واًمث٘م٤مومت٦م واًمتت٤مريخ اًمٚمٖمت٦م هتل اًمّمتلم ذم اًمقاومديـ ًمٓمالبا ُمٕمٔمؿ يدرؾمٝم٤م اًمتل اًمتخّمّم٤مت

  اًمّملم- هب٤م متت٤مز اًمتل اًمتخّمّم٤مت ُمـ وهمػمه٤م اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي واًمٓم٥م اًمّمٞمٜمٞم٦م

 إًمٞمٝمت٤م، اًمقاومديـ اًمٓمالب طمجؿ سمتقؾمٞمع اًمٙمٗمٞمٚم٦م اإلضمراءات اخت٤مذ قمغم اًمّملم طمرص٧م يمام

 واعمٕم٤مهتد، اجل٤مُمٕمت٤مت طمترم ظم٤مرج لماعمحٚمٞم اًمًٙم٤من ُمٜم٤مزل ذم سم٤مإلىم٤مُم٦م ًمٚمقاومديـ اًمًامح ومٞمٝم٤م سمام

 أقمٛمتؼ- سمّمتقرة اًمّمتلم قمتغم ويتٕمرومقا أوصمؼ، سمّمقرة اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م قم٤مُم٦م سم٠مسمٜم٤مء يتّمٚمقا ًمٙمل

 مجٝمقريت٦م ىمٞمت٤مم ُمٜمتذ اًمّمتلم إمم األضم٤مٟم٥م اًمقاومديـ قمدد إمج٤مزم دم٤موز أوًمٞم٦م، إلطمّم٤مءات ووومً٘م٤م

 ًرادو ه١مالء يٚمٕم٥م ٞم٨مطم دوًم٦م،     126 ُمـ ـم٤مًم٥م أًمػ 136 احل٤مزم اًمقىم٧م طمتك اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم

 - واًمّملم سمٚمداهنؿ سملم واًمتٕم٤مون اًمت٤ٌمدل ودومع سمٚمداهنؿ وشمٜمٛمٞم٦م سمٜم٤مء ذم اًم ُمٝم

                                                 
 . 125 - 124( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ  صـ 2)
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 اًمرؾمتقم ٕمتدشمُ و األضم٤مٟمت٥م- اًمقاومتديـ شم٘مٌتؾ صتٞمٜمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م 366 هٜم٤مك احل٤مزم اًمقىم٧م وذم

 اًمتدول، ُمـ سمٖمػمه٤م ُم٘م٤مرٟم٦م ضمًدا ُمٜمخٗمْم٦م اًمّملم إمم األضم٤مٟم٥م اًمقاومديـ قمغم اعمٗمروو٦م اًمدراؾمٞم٦م

٤ًٌم صٞمٜمل يقان أًمػ 86 شمٌٚمغ ُم٤م ةوقم٤مد  قمـ أضمٜمٌل واومد ًمٙمؾ (أُمريٙمل دوالر 8166 طمقازم) شم٘مري

 ذًمتؽ ٕمتديُ و اًمّملم، ذم ًمٚمدراؾم٦م األضم٤مٟم٥م اًمقاومديـ جلذب سم٤مًمًٖم٤م اهتامًُم٤م اًمّملم وشمقمم ؾمٜم٦م- يمؾ

 -(1) األومم اًمدرضم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٤مت وسمٜم٤مء اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم اًمدوًمٞم٦م اًمّملم ُمٙم٤مٟم٦م رومع وؾم٤مئؾ أطمد

 ،األظمػمة اخلٛمس اًمًٜمقات ذم سمنقم٦م اًمّملم إمم اعمٌٕمقصملم األوم٤مرىم٦م اًمٓمالب قمدد داداز ًم٘مد

 ؟ اًمّملم اًمٓمالب ه١مالء اظمت٤مر عم٤مذا ٟمٗمًف يٓمرح ؾم١مال ومٝمٜم٤مك ،ؾمٜمقًي٤م % 86 طمقازم سمٜم٦ًٌم

 ،اًمنتيٕم٦م اعمًتتداُم٦م االىمتّمت٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞمت٦م ،اًمّمتلم ذم واالضمتامقمل اًمًٞم٤مد االؾمت٘مرار : أواًل 

 ،اٟم٘مٓمت٤مع سمتال شمرشمٗمتع اًمدوًمٞمت٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م وفمٚم٧م ،يمٌػم سمحجؿ اًمِم٤مُمٚم٦م لماًمّم ىمقة وارشمٗمٕم٧م

  - ُمًت٘مر ٟمحق قمغم شمتٓمقر أومري٘مٞم٤م ُمع وقمالىم٤مهت٤م

 واسمتتداء ،واؾمتع دوزم سم٤مقمؽماف وطمٔمٞم٧م ،اًمّملم ذم ارشمٗم٤مقمٝم٤م اجل٤مُمٕمل اًمتٕمٚمٞمؿ ضمقدة واصٚم٧م : شماكقًا

 واًمتدرضم٤مت ٦ماًمدراؾمتٞم سمت٤معم١مهالت اعمتٌت٤مدل االقمتؽماف أقمتامل طم٘م٘مت٧م ،م 8668   قمت٤مم ُمـ

 وسمريٓم٤مٟمٞمت٤م أعم٤مٟمٞمت٤م ُمتع اًمّملم ووىمٕم٧م اظمؽماىمٞم٤ًم- شم٘مدًُم٤م األظمرى واًمدول اًمّملم سملم األيم٤مديٛمٞم٦م

 اًمدراؾمتٞم٦م سمت٤معم١مهالت اعمتٌت٤مدل االقمتؽماف طمتقل اشمٗم٤مىمٞم٦م وُمٜمٓم٘م٦م سمٚمًدا 38 ُمـ وهمػمه٤م وومرٟم٤ًم

 - األيم٤مديٛمٞم٦م واًمدرضم٤مت

 ُأىمتٞمؿ اًمتذي اًمٕمتري اًمّمٞمٜمل اًمتٕم٤مون ُمٜمتدى ورم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدراؾمٞم٦م اعمٜمح وأٟمقاع أقمداد ازدادت : شمايمثًا

 قمتدد ؾمتٞمزداد ،م 8664 قمت٤مم ىمٌتؾ أٟمتف ل شمت٤مو ضملم هقل اًمّمٞمٜمل اًمرئٞمس أقمٚمـ م 8661 قم٤مم

 طم٤مًمًٞمت٤م ؾمٜمقًي٤م ـم٤مًم٥م 8666 ُمـ صٞمٜمٞم٦م دراؾمٞم٦م ُمٜمح قمغم احل٤مصٚملم اًمّملم ذم األوم٤مرىم٦م اًمٓمالب

 ُمٜمًحت٤م ٟمٗمتِمتٞمٜمغوشمِمق وؿمتٜمٖمٝم٤مي سمٙمتلم وومترت اًمقىمت٧م ٟمٗمس وذم - ؾمٜمقًي٤م ـم٤مًم٥م 1666 إمم

 دراؾمتٞم٦م ُمٜمًحت٤م اًمٕمالىمت٦م ذات اجل٤مُمٕمت٤مت خمتٚمتػ وأٟمِم٠مت ،اًمتقازم قمغم حمٚمٞم٦م طمٙمقُمٞم٦م دراؾمٞم٦م

  اًمّملم إمم اعمٌٕمقصملم ًمٚمٓمالب دراؾمٞم٦م ُمٜمًح٤م اعم١مؾم٤ًمت سمٕمض ظمّمّم٧م سمؾ ،ضم٤مُمٕمٞم٦م

                                                 
 2222، ئذش٠دً، 146( ً٘ ٠خشؼ جٌٕظحَ جٌطؼ١ٍّٟ جٌؿذ٠ذ جٌط١ٕٓ جألصفش ِٓ خٍف عٛسٖ جٌؼظد١ُ   ِؿٍدس جٌّؼشفدس، جٌؼدذد 1)

    .  َ 
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 - (1)ىمقي٦م ضم٤مذسمٞم٦م وهل٤م طمديث٦م، سمحٞمقي٦م وُمٗمٕمٛم٦م سم٤مهرة وصم٘م٤موم٦م قمريؼ شم٤مريخ ذات اًمّملم : رازمًعا

 ُمتـ يمٌتػم قمدد ؾم٤مومر طمٞم٨م - هيًٕم٤م شمٓمقًرا اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم اًمدوزم األيم٤مديٛمل ًمت٤ٌمدلا ؿمٝمد

 قمتدد وازداد ،اًمٕم٤معمٞمت٦م األيم٤مديٛمٞمت٦م اعمت١ممترات ُمتـ خمتٚمٗم٦م أٟمقاع حلْمقر اًمٌالد ظم٤مرج إمم اًمٕمٚمامء

 ذم قم٤مًُمت٤م شمقضمًٝمت٤م أصتٌح وىمتد أوتٕم٤موًم٤م- اًمّمتلم ذم ُأىمٞمٛمت٧م اًمتتل اًمدوًمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م اعم١ممترات

 اجل٤مُمٕمت٤مت ُمتع اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث ذم سم٤مًمتٌت٤مدل اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕمت٤مت شم٘مقم أن األظمػمة اًمًٜمقات

 قمالىمت٤مت وشم٘متٞمؿ اًمتٌالد ظمت٤مرج اعمِمت٤مهػم واًمٕمٚمامء األضمٜمٌٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث وأضمٝمزة األضمٜمٌٞم٦م

 -(8) ُمٚمحقفم٦م ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ وطم٘مؼ ،األضمؾ ـمقيٚم٦م شمٕم٤مون

 ُمـ اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدة محٚم٦م ُمـو األُمريٙمٞم٦م اًمتٓمقير خمتؼمات ُمـ اًمٕم٤مئدون اًم٤ٌمطمثقن ويٚمٕم٥م

 ،اًمّمتلم شمِمٝمده٤م اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م ذم ًمٚمٖم٤مي٦م سم٤مرًزا دوًرا األُمريٙمٞم٦م اًمٜمخ٦ٌم ضم٤مُمٕم٤مت

 اًمّمتلم ذم طم٤مًمًٞمت٤م وشمقضمتد - اًمٕمت٤ممل ذم واًمتٓمقير اًمٌح٨م ذم اًمّمدارة ُمٙم٤مٟم٦م شمتٌقأ ؾمتجٕمٚمٝم٤م واًمتل

 ُم٤مؾم٤مؿمقؾمتتس ُمٕمٝمتد وذم ٤مٟمٗمقردؾمتت ضم٤مُمٕمت٦م ذم اعمقضمتقدة اعمختؼمات قمـ رىمًٞم٤م شم٘مؾ ال خمتؼمات

 األم وـمتٜمٝمؿ إمم األُمريٙمٞمت٦م اعمتحتدة اًمقاليت٤مت ُمتـ اًمٕم٤مئتديـ اًمٕمٚمتامء إن صمؿ - ( MIT ) ًمٚمت٘مٜمٞم٦م

 اًمقاليت٤مت ذم ُمقضمتقد هق مم٤م سمٙمثػم أيمثر ُمٕمٞمِمٞم٦م ُمًتقي٤مت حت٘مٞمؼ ُمـ متٙمٜمٝمؿ ُمرشم٤ٌمت يت٘م٤موقن

  -(3) األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة

 اإلؾمتؽماشمٞمجٞم٦م - ًمتدهي٤م ل رىتاًمٌِمت اًمٕم٤مُمؾ ل حتًلم هبدف اؾمؽماشمٞمجٞمتلم اًمّملم شمًتخدم

 ومتتٛمثؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م أُم٤م - ضمذري سمِمٙمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمٜمٔم٤مم سم٢مصالح سم٤مًمتزاُمٝم٤م شمتٛمثؾ األومم

 ومرص شمٕمزيز هبدف وذًمؽ اًمٌالد شمريمقا اًمذيـ واعمٝمٜمدؾملم اًمٕمٚمامء اؾمؽمضم٤مع ٟمحق احلثٞم٨م سم٤مًمًٕمل

  ذم اعمٌدقم٦م اًم٘مدرات جلٚم٥م يمٓمري٘م٦م هذه اًمقـمـ إمم   اإلقم٤مدة قمٛمٚمٞم٦م إمم ويٜمٔمر - اًمٌالد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ

                                                 
شؾغ عحذك، صـ   ( 1)  ِ،ٓ ؼؾش٠ ْ ٌج ٌمش ٓ ج شذغ جألخ١شِ  ٟ ٌج ١ٕس ف ص١ ضس ٌج ٌٕٙ ٟ ج ٘ح ف ٚضأغ١ش ١ّس  ١ٍ ٌطؼ إعغحش ج ُ : جٌّ ٞ عٌح  . 135أؽشف خ١ش

 . 125( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

ز ػح١ٌّدددس، ضشؾّدددس : عدددحِٟ ؽدددّؼْٛ، ِشودددض جإلِدددحسجش ٌٍذسجعدددحش ٚجٌركدددٛظ ( ودددٛٔشجد صج٠دددطظ : جٌصددد١ٓ ػدددٛدز لددد2ٛ)

 .   555َ، صـ  2223جالعطشجض١ؿ١س، جٌطرؼس جألٌٚٝ، 
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 األسمح٤مث وُمٜمٔمامت ُم١مؾم٤ًمت داظمؾ اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ًمٚمث٘م٤موم٦م شمٖمٞمػم قمٛمٚمٞم٦م ومٞمف دمرى اًمذي اًمقىم٧م

 اًمتداظمؾ ذم اًمتل وشمٚمؽ اخل٤مرج ذم اعمحّمٚم٦م اعمٕمروم٦م ُمـ ىمقي ُمزي٩م يتقومر ذًمؽ وسم٥ًٌم ،اًمّمٞمٜمٞم٦م

(1)-  

 ٟمٔمت٤مم قمتغم اًمتٕمترف ،شمٕمٚمؿ يمٚمٛم٦م وشمٕمٜمل ،شمٕمٚمؿ صمؿ شمٕمٚمؿ ،شمٕمٚمؿ هق هل٤م ؿمٕم٤مًرا اًمّملم وشمتخذ

 قمتغم احلٙمقُمت٦م وُمٕم٤موٟمت٦م ،وحم٤مرسمتتف اإلىمٓمت٤مع ُم٤ًموئ قمغم واًمقىمقف ،وأهداومف وومٚمًٗمتف احلٙمؿ

 االضمتامقمٞم٦م احلريم٤مت ذم واًمٕمٛمكم اًمٗمٕمكم واالؿمؽماك ،احل٤مرض اًمقىم٧م ذم األؾم٤مؾمٞم٦م أهداومٝم٤م حت٘مٞمؼ

  -(8) ٜملماعمقاـم مجٞمع قمغم سم٤مًمٜمٗمع شمٕمقد اًمتل واًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحثٞم٦م

 وضمقد وم٢من هلذا ،األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُمـ ىم٤مقمدة قمغم ي٘مقم اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم أن اًمٌدهيل ومٛمـ

٤ًٌم ُيٕمد اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اجل٤مُمٕمل ًمٚمتٕمٚمؿ ُُمتٛمِٞمز ٟمٔم٤مم  ًمٚمتٓمقير هتدف إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ألي رئٞمًًٞم٤م ُمٓمٚم

  -(3) اعمًت٘مٌؾ ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل

 ًمتح٘مٞمتؼ أؾم٤مؾمتٞم٦م ريمٞمتزة يٛمثتؾ اجل٤مُمٕمت٤مت ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أن إمم اًم٤ٌمطم٨م ظمٚمص وىمد

 سم٤مًمتدول ًمٚمحت٤مق ُمٕمتؼم وهتق ،اًمِمت٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م ًمتح٘مٞمؼ اًمٗمٕمٚمٞم٦م األداة وهق جمتٛمع أي ذم اًمت٘مدم

 وطم٘م٘مت٧م اًمّمتلم ُمثؾ واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمدول سمف اهتٛم٧م صمؿ وُمـ ،اًمٕم٤معمٞم٦م واعمٜم٤موم٦ًم اعمت٘مدُم٦م

 ُمت١مهٚملم واًمتٙمٜمقًمتقضمل ًمٕمٚمٛمتلا ًمٚمٌحت٨م يمتقادر وأقمتدت ،اىمتّمت٤مده٤م شمٓمتقير ذم ومَٕم٤مًم٦م ٟمت٤مئ٩م

 وهؿ ،اعمت٘مدُم٦م اًمدول ذم اًمٙمؼمى اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدرضم٤مت أقمغم قمغم وطم٤مصٚملم وُمدرسملم

 اًمقاليت٤مت ذم واًمتتدري٥م اًمديمتقراه قمغم ًمٚمحّمقل اًمٌٕمث٤مت إيٗم٤مد ذم اًمٙمٌػم اًمتقؾمع ؾمٞم٤مؾم٦م صمٛمرة

 أورسم٤م- ودول اعمتحدة

 

                                                 
دده، ِشؾددغ عددحذك، صدـد  ( 3) ٌّح ٜ ٚػٍدٝد أػ مدٛد ٛجصْ ٌج ٚضدد  ٟ ؼددحٌّ ٚضددأغ١شٖ ػٍدٝد جاللطصددحد ٌج ا  ٌٕدد٘ح ٟ ج صدد١ٕ ىحس  : ل جاللطصددحد ٌج د٠ددذ ؽدد١ٕ ٚأ

136  . 

 .  23جٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ ل جٌطؿشذس ٚجٌذسٚط جٌّغطفحدز ل، ِشؾغ عحذك، صـ  ( فشغٍٟ ؾحد أقّذ : ٔظح4َ)

(  ِك١ح ص٠طْٛ : ل ِغطمرً جٌطؼ١ٍُ فٟ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ فٟ ظً جعطشجض١ؿ١س ئػدحدز ج١ٌٙىٍدس جٌشأعدّح١ٌس ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 1)

26 . 
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 اإلٟمًت٤من ًم٘متقة رئٞمًتٞم٤ًم ُمّمتدًرا أصتٌح٤م وىمد واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ قمٍم سمحؼ احل٤مزم قمٍمٟم٤م ُيٕمد

 ومتثتؾ احلٞمت٤مة ُمٜمت٤مطمل جمٛمتؾ ذم قمٛمً٘مت٤م وشمتزداد ُمًتتٛمرة واًمت٘مٜمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمثقرة وأن الؾمٞمام ،اعمٕم٤مس

 وضمنت اعمجتٛمتع حتتدي٨م قمٛمٚمٞم٦م ٤محٟمج وم٢من صمؿ وُمـ ،اعمجتٛمع صقرة حتديد ذم ُمٝماًم  قم٤مُماًل  اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 حتتقالت سم٢مطمتداث إال شمتؿ ًمـ ،اعمت٘مدم اًمٕم٤ممل قمـ اًمٜمٛمق ـمريؼ ذم هل اًمتل اعمجتٛمٕم٤مت شمٗمّمؾ اًمتل اهلقة

 ،اعمجتٛمتع ًمت٘مدم ُمٝماًم  ذـًم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أصٌح وم٘مد وسمذًمؽ ،اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اًمٕمٚمؿ شمٌٜمك ذم ضمذري٦م

   -( 1 ) واًمت٘مٜمٞم٦م واالضمتامقمٞم٦م واالىمتّم٤مدي٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م سمام ،يم٤موم٦م احلٞم٤مة ُمٜم٤مطمل قمغم ويِمتٛمؾ

 رسمتام ،اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم حت٘مؼ اًمذي واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم إن

 أومترزت وم٘متد اًمًت٤مسم٘م٦م- ري٦متاًمٌِمت اًم٘مترون ذم طمْمت٤مري شم٘متدم ُمتـ ري٦متاًمٌِم طم٘م٘متف ُم٤م يمؾ وم٤مق

 اعمٕمٚمقُم٤مت اؾمتخدام وقمغم اعمت٘مدُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمروم٦م قمغم شمٕمتٛمد شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م صمقرة اجلديدة احلْم٤مرة

  -( 8 ) اعمٕمٚمقُم٤مت   اٟمت٘م٤مل هقم٦م وقمغم اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ ىمدر سم٠ميمؼم اعمتدوم٘م٦م

 وسم٤مًمتت٤مزم إٟمت٤مضمٝمت٤م يتقىمتػ ومٕمٚمٞمٝم٤م األُمؿ ُمـ أُم٦م أي شم٘مدم ُمٗمت٤مطم٤م مه٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وم٤مًمٕمٚمؿ

 األُم٦م ىمقة إن سمؾ ٝمؿوروم٤مهٞمت صحتٝمؿ شمرشمٙمز قمٚمٞمٝم٤م أن يمام أسمٜم٤مئٝم٤م ُمٕمٞمِم٦م وُمًتقى اًم٘مقُمل دظمٚمٝم٤م

 األظمتذ قمتغم ُمت٤م سمِمٙمؾ اآلن يٕمتٛمد أصٌح ،اؾمت٘مالهل٤م قمغم حم٤مومٔمتٝم٤م وطمتك ،األُمؿ سملم وُمريمزه٤م

 -( 3 ) واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمؿ احلديث٦م سم٤مألؾم٤مًمٞم٥م

                                                 
ش ٚآ١ٌحش ٌٍّٛجؾٙس ل، ِشؾغ عحذك،  صدـ ( ػرذ هللا ؽّص جٌّؿ١ذي ٚآخشْٚ : جٌركع جٌؼٍّٟ فٟ جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ل ئؽىح١ٌح1)

65. 

( سِضحْ ِكّذ جٌمزجفٟ: ضٛظ١ف ٚعحتً جٌطؼ١ٍُ ػٓ ذؼذ فٟ ِشقٍس جٌطؼ١ٍُ جألعحعٟ، جؾطّدحع ِدذ٠شٞ ِشجودض جٌطؼٍد١ُ ػدٓ 2)

َ،  1222ذؼذ ٚجٌؿحِؼحش جٌّفطٛقس فدٟ جٌدٛطٓ جٌؼشذدٟ، جٌّٕظّدس جٌؼشذ١دس ٌٍطشذ١دس ٚجٌػمحفدس ٚجٌؼٍدَٛ، جٌؿضجتدش، د٠غدّرش 

 .  2صـ 

( جٌٙوٌٟ جٌؾشذ١ٕٟ جٌٙوٌٟ : سؤ٠س ضشذ٠ٛس ِؼحصشز ٌغ١حعس جٌمرٛي ذحٌؿحِؼحش جٌّصش٠س، سعدحٌس دوطدٛسجٖ غ١دش ِٕؾدٛسز، 3)

 .  52، صـ 1221و١ٍس جٌطشذ١س، ؾحِؼس جٌّٕصٛسز، 
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 ألهنت٤م ،اًمٕمت٤ممل دول مجٞمتع ذم أؾم٤مؾمًٞم٤م ٟمِم٤مـًم٤م األظمػمة اًمًٜمقات ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ص٤مر وىمد

 واالضمتامقمٞمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م أسمٕم٤مدهت٤م سمٛمختٚمتػ اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ إمم – ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مُمٞم٦م وظم٤مص٦م – شمتٓمٚمع

 اعمٕمٚمقُم٤مت إمم شمًتٜمد اًمتل واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت إضمراء يتٓمٚم٥م هذا وحت٘مٞمؼ ،واًمث٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 إمم هتتدف واًمتتل ،ؾمتٚمٞمؿ قمٚمٛمتل عمتٜمٝم٩م وومً٘مت٤م وشمًتػم اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واًم٘مقاٟملم واألصقل واًمٌٞم٤مٟم٤مت

 احلٚمقل إجي٤مد أو ،واخلدُم٤مت اإلٟمت٤مج جم٤مالت ذم  ٓمٌؼشم ضمديدة قمام وأؾم٤مًمٞم٥م ُمٕم٤مرف قمـ اًمٙمِمػ

  -( 1 ) اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ شمٕمقق اًمتل ًمٚمٛمِمٙمالت واًمٌدائؾ

 أيمثتر سمِمتٙمؾ شمتٌٚمتقر اًمرئٞمًتٞم٦م ُمالحمٝم٤م سمدأت ضمديدة أًمٗمٞم٦م ُمِم٤مرف قمغم اًمٞمقم اًمٕم٤ممل ي٘مػ

 ٛمٞمت٦ماًمٕمٚم اًمتٓمتقرات شمٕمٛم٘مت٧م طمٞمت٨ُم  ،اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن ُمـ األظمػميـ اًمٕم٘مديـ ظمالل ووقطًم٤م

 واًمٓم٤مىمت٦م ،اًمنتيع اًمتدوزم واًمؽماؾمتؾ اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مالت ذم ُمذهٚم٦م سمّمقرة واًمت٘مٜمٞم٦م

  واًمثتقرة ،اًمٚمٞمتزر وومٞمزيت٤مء ،احلٞمقيت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ،اًمقراصمٞمت٦م واهلٜمدؾم٦م اًمٗمْم٤مء وهمزو ،اًمٜمقوي٦م

  -( 8 ) اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م

 اًمت٘مدم أسمرزه٤م ُمـ تلواًم األؾم٤مؾمٞم٦م اعمح٤مور ُمـ قمدد قمغم االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م وشمرشمٙمز

 يمٌتػمة سمدرضمت٦م ُمترشمٌط ٟمج٤مطمٝمت٤م أن اًمٕمت٤ممل ذم اًمتٜمٛمٞمت٦م دم٤مرب شُم١ميمد طمٞم٨ُم  ،واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٗمٜمل

 ىمتدرة وأن - اًمتٜمٛمٞمت٦م قمٛمٚمٞمت٦م ضمتقهر ُمتع شمتقاومتؼ اًمتتل اعمالئٛمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م قمغم سم٤مالؾمتحقاذ

 ذم ُمتقازِ  شم٘متدم طمتدوث قمتغم طم٤مؾمؿ سمِمٙمؾ شمتقىمػ ،ري٦متاًمٌِم سم٤محلٞم٤مة االرشم٘م٤مء قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 وهذا  ،ذيرة ىمقة إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمتحقل األظمالىمل اعمج٤مل ذم اًمت٘مدم سمدون ألٟمف ،اًمٌنم أظمالق

 - (3) اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت أطمقال شمدهقر ؿم٠مٟمف ُمـ

                                                 
، ل دسجعس ِمحسٔس( 1) ؼَح ١ٍُ ٌج ٌطؼ ٚضكذ٠ع ج ٠ٛش  ٌطشذٛٞ فٟ ضط ٌركع ج ِٕصٛس : دٚس ذؼا ِشجوض ج صم١ش  ل، ِشؾغ عحذك،  صـ  ِكّذ ٌج

2. 

( صوـ جٌذ٠ٓ أقّذ ؾٛ٘ش : أعح١ٌد ٚضم١ٕدحش جإلدجسز جٌطشذ٠ٛدس فدٟ  دٛء غدٛسز جالضصدحي ٚجٌّؼٍِٛدحش، جٌّٕظّدس جٌؼشذ١دس 2)

 .  5َ، صـ  2222ٌٍطشذ١س ٚجٌػمحفس ٚجٌؼٍَٛ، ِٚىطد جٌطشذ١س جٌؼشذٟ ٌذٚي جٌخ١ٍؽ، ضٛٔظ، 

 . ٠122ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌٕفؼ١س جٌرشجؾّحض١س، ِشؾغ عحذك،  صـ ( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : جٌص١ٓ ل جٌخٍف١س جأل3)
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 واًمتتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًم٘م٤مقمتدة شمٕمزيتز هق اًمتٜمٛمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م ًمٜمج٤مح اًميوري٦م اًمنموط ُمـ إن

 ُمتع ،سم٤مهٔمت٦م همتػم   وسمتٙمٚمٗم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم اجلٞمدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ػمشمقوم إمم شمرُمل إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اقمتامد شمٕمٜمل

 اظمتٞمت٤مر وجيت٥م ،سمٙمٗمت٤مءة حمٚمًٞمت٤م شمٓمقيرهت٤م يٛمٙمتـ اًمتتل اًمت٘مٚمٞمديت٦م سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمتٗمتريط قمدم

 اًمٗمٜمتل اعمًتتقى ُمتع ُمالءُمتٝمت٤م طمٞمت٨ُم  ُمتـ اًمٜمت٤مُمل اًمٌٚمتد فمروف ُمع شمتالئؿ اًمتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ؾمتقف اًمٕمت٤مزم اعمًتقى وذات اعمٕم٘مدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اظمتٞم٤مر ألن اًمٕم٤مُمٚملم يٛمتٚمٙمٝم٤م اًمتل واخلؼمات

  -( 1 ) اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتٚمؽ اعمّمدرة ًمٚمٌٚمدان شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م شمٌٕمٞم٦م خيٚمؼ

 واإلسمتداع واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل اًمت٘متدم اقمت٤ٌمر رضورة إمم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م دقم٧م وىمد

  اًمتذايت اإلسمتداع قمتغم اًم٘مدرة رومع واقمت٤ٌمر ،واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمداومٕم٦م األومم اًم٘مقة

 اًمدوًمٞمت٦م اًمتٜم٤مومًتٞم٦م اًم٘متقة ورومتع اًمزيت٤مدة ٟمٛمط وحتقيؾ االىمتّم٤مدي اهلٞمٙمؾ ًمتٕمديؾ حمقري٦م طمٚم٘م٦م

 -(8)ًمٚمٛمًت٘مٌؾ اهل٤مُم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اإلسمداقمٞم٦م اًمدوًم٦م سمٜم٤مء واقمت٤ٌمر

 : والتكهولوجيا العلوم تطور : أوال
 ،ورىمٞمت٦م قمٛمٚمت٦م تخدماؾمت ُمـ وأول ،احلديد وصٝمر ،اًمٓم٤ٌمقم٦م ـمَقر ُمـ أول هؿ واًمّمٞمٜمٞمقن

 جمت٤مزم ذم ُمٝمتاًم  شم٘متدًُم٤م طم٘م٘متقا أهنتؿ يمتام - اًمقرىمٞم٦م واًمٓم٤مئرات ،اًمٜم٤مري٦م األًمٕم٤مب أـمٚمؼ ُمـ وأول

 اعمت٘مدُم٦م اًمدول أسمرز ،اًمت٤مريخ ُمـ ـمقيٚم٦م ومؽمات قمؼم اًمّملم فمٚم٧م يمام - اًمٗمٚمؽ وقمٚمؿ اًمري٤موٞم٤مت

 -(3) اًمٕم٤ممل ذم شم٘مٜمًٞم٤م

 اًمٕمٛمتتؾ وسمتتلم سمٞمتتٜمٝمام ورسمتتط ،لاًمتٙمٜمقًمتتقضم واًمٜمِمتت٤مط اًمٕمٚمٛمتتل اًمٌحتت٨م يمقٟمٗمقؿمتتٞمقس ودقمتتؿ

 اعمجتٛمتع إصتالح أؾمت٤ٌمب ُمتـ ؾم٤ًٌٌم اًمٜمٔمرة هذه يم٤مٟم٧م طمٞم٨ُم  ،اًمدوًم٦م( دوائر ذم اخلدُم٦م ) اًمٌػموىمراـمل

 - رأيف طم٥ًم

 إمم اُمتتد سمتؾ ،اًمٜمٔمتري اعمًتتقى قمتغم ُم٘متًٍمتا يمقٟمٗمقؿمتٞمقس اًمّمٞمٜمل اًمٗمٞمٚمًقف ٟمِم٤مط يٙمـ مل

   ًمذا ،اعمٚمٛمقس اًمقاىمع إمم اًمٗمٙمري٦م – ٚمًٗمٞم٦ماًمٗم آراءه قمٙمس ذم رهم٥م إذ ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اعمًتقي٤مت

                                                 
 .  2 – 5( ِكّذ ػرذ جٌرحسٞ : جعطخذجَ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌّطمذِس فٟ ذشجِؽ جٌط١ّٕس فٟ جٌؼحٌُ جٌػحٌع، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

 .   111( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

ٚد٠ذ ؽ١ٕ( 3) شؾغ عحذك، صـ صـ أ ٌّحه،ِ  ٝ أػ ػٍ  ٜٚ ٌٛم ْ ج ٛجص ٚض  ٟ ٌّ ٌؼح ٝ جاللطصحد ج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح  .  112 – 115ىحس  : ل جاللطصحد ٌجص١ٟٕ ٌج
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 اهتامُمٝمتت٤م يمَرؾمتت٧م ،اًمّمتتلم شمتت٤مريخ ذم ظم٤مصتت٦م ُمدرؾمتت٦م أول شم٠مؾمتتٞمس ذم يمقٟمٗمقؿمتتٞمقس ذع

 هتدف ويمت٤من ،وـمٌ٘مت٤مهتؿ ُمِمت٤مرهبؿ اظمتالف قمغم ،اًمٓمالب ُمـ اًمٙمثػم إًمٞمٝم٤م واٟمْمؿ ،اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمدراؾم٤مت

 أٟمتجتٝمت٤م اًمتتل اعمث٘مٗمت٦م اًمٓمٌ٘مت٦م ُمتـ األسمت٤مـمرة واؾمتٗم٤مد ،اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمٞم٦م اعم٤ٌمدئ شمٕمٚمٞمؿ هق اعمدرؾم٦م هذه

 ومٚمًتٗم٦م ًمٜمنمت ،اًمّمتلم أٟمحت٤مء خمتٚمػ ذم أظمرى ُمدارس شم٠مؾمٞمس سمٕمد ظمّمقًص٤م ،يمقٟمٗمقؿمٞمقس ُمدرؾم٦م

   -(1) وإداري٦م قمٚمٛمٞم٦م يمٗم٤مءات ُمـ ؾمٞم٤مؾم٤مهتؿ يدقمؿ ُم٤م شمقومػم ذم ُمٜمٝم٤م األسم٤مـمرة اؾمتٗم٤مد إذ ،يمقٟمٗمقؿمٞمقس

 وُمتقشمزو اًمٓم٤مويت٦مو اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمتٞم٦م ُمثتؾ اًمّمتلم ذم اًم٘مديٛمت٦م اًمٗمٚمًتٗم٤مت ُم٤مرؾمت٧م ًم٘مد

 سمٛمختٚمتػ ،اًمّمتٞمٜمل ًمٚمٛمجتٛمتع واًم٘مٞمٛمل األيديقًمقضمل اهلٞمٙمؾ شمِمٙمٞمؾ ذم يمٌػًما دوًرا ،واًمٌقذي٦م

  -(8) وهمػمه٤م اًمث٘م٤مومٞم٦م ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ،االىمتّم٤مدي٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م شمراسمٓم٤مشمف

 شمٚمتؽ ومٗمتل ،واًمتٙمٜمقًمتقضمل لاًمٕمٚمٛم اًمٕم٤ممل ُمريمز اًمّملم يم٤مٟم٧م قمنم اًم٤ًمدس اًم٘مرن أواؾمط وىمٌؾ

 األرسمٕمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م االظمؽماقمت٤مت واقمتٚمت٧م ،اًمتذروة سمٚمغ اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم رشمٓمق يم٤من اًمٗمؽمة

 ذم سمتف يٚمح٘متقا أن ًمٚمٖمترب يٛمٙمتـ ال ٞم٤ًموُمٕمروم ٞم٤ًمقمٚمٛم ىُمًتق اًمّملم وطم٘م٘م٧م ،اًمت٤مريخ ُمنح اًمٙمؼمى

 قمنمت اًمراسمتع اًم٘مترٟملم ذم ُمٞمٜمتغ أهة ومتؽمة ذُ وُمٜم ،قمنم اًمث٤مًم٨م اًم٘مرن إمم اًمث٤مًم٨م اًم٘مرن ُمـ اعمٛمتدة اًمٗمؽمة

 األُمتر ـمقيٚمت٦م ُمتدة ل اًمتٌالد وإىمٗمت٤مل اجلٛمريمٞم٦م اعمٜم٤مومذ إهمالق ل ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّملم ـمٌ٘م٧م ،قمنم واخل٤مُمس

 وذم - يمٌتػم طمتد إمم ريمقد ووع ذم ومٙم٤مٟم٧م ،اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وشمٓمقر اٟمتِم٤مر ذم أصمر ياًمذ

 ،ًرايمٌٞمتت ٤مُمً شم٘متد ومٞمٝمت٤م اإلٟمتت٤مج ىمتقة وشم٘متدُم٧م ،احلديثت٦م ًمٚمٕمٚمقم ُمّمدر إمم أوروسم٤م حتقًم٧م ،اًمقىم٧م ٟمٗمس

   -(3) اعمت٘مدُم٦م اًمدول وسملم اًمّملم سملم اًمٗمجقة زاد مم٤م ،ًٕم٤مهي قًراشمٓم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وطم٘م٘م٧م

 اًمٌٚمتد وتٕمػ ٟم٘مت٤مط واًمٕمنمتيـ قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرٟملم ذم اًمٕمًٙمري٦م اًمّملم هزائؿ يمِمٗم٧م

 عمٞمت٦ماًمٕم٤م احل٘مٌت٦م ذم ضمتًدا سمت٤مهظ اًمت٘مٜمتل ًمٚمتخٚمتػ ُيتدومع اًمذي اًمثٛمـ سم٠من أيًْم٤م ويمِمٗم٧م ،اًمت٘مٜمٞم٦م

  ،اًمت٘مٜمٞم٦م همٞم٤مب سم٠من األومٞمقن طمرب ذم اًمّملم ًم٘مٞمتٝم٤م اًمتل اعمٝمٞمٜم٦م اهلزيٛم٦م أووح٧م يمام - اجلديدة

                                                 
ٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1) ص١ٕ غ١حعٟ ٌج ٌٕظَح ٌج ٌٛٛؾٟ ٚلذسجش ج ٌطىٕ ّطم١ش ج  .   72 – 71( ِكّذ ؽطد ػ١ذْج : ٌج

 23دسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س ٚجاللطصحد٠س ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  ل2)

 . 

 .  7( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)
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 ال - ُمٝمتؿ طمري ذط هق ،احلديث٦م األؾمٚمح٦م وإٟمت٤مج شمٓمقير قمـ قمجز إمم الطمً٘م٤م دُمؿ واًمذي

 قمتتغم أو ،اإلًمتتزاُمٞملم   ًمٚمٛمجٜمتتديـ اهل٤مئٚمت٦م األقمتتداد قمتتغم شمٕمتٛمتد أن اآلن سمٕمتتد اًمّمتتلم شمًتتٓمٞمع

 اًم٘متقى سم٠من شمٗمؽمض أن اآلن سمٕمد شمًتٓمٞمع وال،أقمدائٝم٤م ود مح٤ميتٝم٤م أضمؾ ُمـ اعمٌدقملم جلٜمراالتا

 أرادت إن ،اًمّمتلم وقمغم - احلْم٤مري٦م سمٞمئتٝم٤م ذم ،وشمذويٌٝم٤م اؾمتٞمٕم٤مهب٤م ؾمٞمتؿ ومٞمٝم٤م اعمقضمقدة األضمٜمٌٞم٦م

ًٌت٤م شمْمع أن ،سم٤مًمٖمرب اًمٚمح٤مق  اًمتذيـ األضم٤مٟمت٥م ُمتـ سمت٤مًمتٕمٚمؿ شمٌتدأ وأن سمت٤مًمتٗمقق ؿمتٕمقره٤م ضم٤مٟم

 أضمتتؾ ُمتتـ ،واًمٌقصتتٚم٦م يم٤مًمٌتت٤مرود ،سمٜمجتت٤مح ذاهتتت٤م اًمّمتتلم اظمؽماقمتت٤مت ،اعمتت٤ميض ذم ،ُمقااؾمتتتخد

  -(1) اًمدوًمٞم٦م اًمتج٤مرة وذم ،سم٤معمداومع   اعمجٝمزة اًمًٗمـ دسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م ذم اؾمتخداُمٝم٤م

 إٟم٘مت٤مذ إمم اًمّمتلم ذم اًمترواد ُمتـ جمٛمققمت٦م دقم٤م ،قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ وذم

 - (8) اعمت٘مدُم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،ٚمقماًمٕم وشمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌالد

 1461 – 1383) ؿم٤مٟم٩م هقٟم٩م مم هب٤م ىم٤مم اًمتل شمٚمؽ ُمثؾ حتدي٨م طمريم٤مت اًمّملم ؿمٝمدت وًم٘مد

 أهة سمتالط ذم اإلىمٓمت٤مقمٞملم اًمٌػموىمتراـمٞملم ُمتـ قمتدًدا شمْمؿ يم٤مٟم٧م اًمتل )اًمٗمرٟمج٦م( جمٛمققم٦م ىم٤مئد م(

 وشم٘مٚمٞمتده٤م اًمرأؾمامًمٞم٦م اًمدول ُمع اًمتٕم٤مون يدواوأ اإلىمٓم٤مقمٞم٦م سم٤مالؾمتٌدادي٦م متًٙمقا اًمذيـ احل٤ميمٛم٦م اعم٤مٟمِمق

 ريمز وًمذا - ًمٚمّملم ل اًمذاشمٞم٦م اًم٘مقة ل قمٚمٞمف أـمٚم٘مقا ُم٤م حت٘مٞمؼ هبدف واًمذظمػمة األؾمٚمح٦م صٜم٤مقم٦م وشمٓمقير

 اًمًتٙمؽ وعمٕمدات ،اخل٤مرج ذم اعمّمٜمققم٦م ًمألؾمٚمح٦م اًمٕمِمقائل االؾمتػماد قمغم ضمٝمقدهؿ وأشمراسمف هقٟم٩م

 واعمٝمت٤مرات اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وشمٕمٚمتؿ إدظمت٤مل اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم قاأمهٚم سمٞمٜمام ،اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واآلالت ،احلديدي٦م

 اًمتذريع سم٤مًمٗمِمؾ وسم٤مءت اًم٘مقُمل اًمٓم٤مسمع احلريم٦م هذه شمٙمت٥ًم مل وًمٙمـ اإلٟمت٤مج- قمغم ًمٚمتدري٥م اًمالزُم٦م

(3)-   

 ُمٜمتّمتػ وسمٕمد ،اًمٕمٚمقم ىمٌؾ ُم٤م رتقمّم ذم ىم٤مسمٕم٦م قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ُمٜمتّمػ ىمٌؾ اًمّملم وفمٚم٧م

   يم٤من وًمٙمـ ،اًمّملم ذم االٟمتِم٤مر اًمٖمرسمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م ٙمٜمقًمقضمٞم٤مواًمت اًمٕمٚمقم سمدأت ،قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن

                                                 
ـ ( 1) شؾدغ عدحذك، صد دهل،ِ  ٌّح ٝ أػ ػٍد  ٜٚ ٌمٛد ْ ج ٛجص ٚضد  ٟ ٌّ ٌؼدح ٝ جاللطصدحد ج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ٕىحس  : ل جاللطصحد ٌجص١ٕ ٚد٠ذ ؽ١ ـ       أ  – 112صد

122  . 

 .  7( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 335( ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  لدسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س ٚجاللطصحد٠س، ِشؾغ عدحذك، صدـ 3)

 . 
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 اًمث٘م٤مومٞم٦م اعمٗم٤مهٞمؿ ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمٕمٜمٞمٗم٦م ًمٚمٛم٘م٤موُم٦م وشمٕمرض وُمٌٕمثًرا ؾمٓمحٞم٤ًم اًمٌداي٦م ذم االٟمتِم٤مر ذًمؽ

 اًمتٕمٚمٞمٛمٞمت٦م األضمٝمتزة سمٕمتض سمدأت طمٞم٨م ،رتقمِم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن سمحٚمقل األطمقال واظمتٚمٗم٧م ،اًمت٘مٚمٞمدي٦م

 وأصتٌح٧م ،ُمٜمتٔمٛمت٦م سمّمتقرة اًمّمتلم ذم وشم٘متديٛمٝم٤م اًمٖمرسمٞم٦م حلديث٦ما اًمٕمٚمقم ُمٕم٤مرف إدظم٤مل اجلديدة

 اًمٕمٚمتقم إٟمجت٤مزات واٟمتنمتت اًم٘متقُمل اًمتٕمٚمتٞمؿ ذم األؾم٤مد اعمقوقع احلديث٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

 ناآل وطمتتك احللم ذًمؽ وُمٜمذ ،واإلٟمت٤مج احلٞم٤مة جم٤مالت يمؾ ذم شمدرجيٞم٦م سمّمقرة احلديث٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمّمتٞمٜمٞملم إٟمتت٤مج ذم اعمٝمؿ اعمقوقع وأصٌح٧م ،وم٠ميمثر أيمثر احلديث٦م ًمقضمٞم٤مواًمتٙمٜمق اًمٕمٚمقم اٟمتِم٤مر يزداد

  -(1) وطمٞم٤مهتؿ

 ُمتـ واًمثامٟمٞمٜمٞمت٤مت اًمًتٌٕمٞمٜمٞم٤مت طم٘مٌتتل ذم اًمّملم قمرومتٝم٤م اًمتل اإلصالح طمريم٦م وشمٓمقرت

 ،وىمتئتذ اًمتٌالد شمٕمٞمِمتٝم٤م اًمتتل اعمؽمدي٦م األوو٤مع شمٖمٞمػم إمم هتدف يم٤مٟم٧م واًمتل قمنم اًمت٤مؾمع اًم٘مرن

  اًمٞم٤مسم٤مٟمٞمت٦م – اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلترب سمٕمد قم٤مرُم٦م ؿمٕمٌٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م طمريم٦م احلريم٦م ذهه أصٌح٧م ُم٤م وهقم٤من

 اإلصتالح أيتدوا اًمتذيـ ؾمتٞمتقٟم٩م شمت٤من ،ومتق يت٤من ،يتقوي يمت٤مٟم٩م احلريمت٦م هتذه رأس قمغم ويم٤من

 يمٌتػًما أصمتًرا شمريمت٧م اًمتل اًمتحدي٨م جمٛمققم٦م قمٚمٞمٝمؿ ُأـمٚمؼ وًمذا ،اًمّملم ذم واًمتحدي٨م اًمدؾمتقري

 - (8) اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع قمغم

 اًمتدول ٝم٤متومروت لاًمتت اعمتٙم٤مومئت٦م اعمٕم٤مهد ُمٕم٤مرو٦م أضمؾ وُمـ ،األومم اًمٕم٤معمٞم٦م احلرب ٤مءاٟمتٝم وسمٕمد

 إلٟم٘مت٤مذ اًمٕمٔمٞمٛمت٦م ُم٤ميق  ُمـ اًمراسمع طمريم٦م اٟمدًمٕم٧م ل سم٤ٌمريس اًمّمٚمح ُم١ممتر ل ذم اًمّملم قمغم اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمتقم ًمتقالدة اًمٓمريتؼ ُمٝمتدت ،واًمٕمٚمتقم اًمديٛمقىمراـمٞمت٦م إمم دقمت٧م لاًمت احلريم٦م ،اًمّملم

 ل ٕمتدشمُ و - واؾمتتػماده٤م احلديث٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ًم٘مٌقل ًداضمدي ًٕم٤موو اًمّمٞمٜمٞمقن وأفمٝمر ،ث٦ماحلدي

 أرضمت٤مء ذم واٟمتنمت م1414 قم٤مم اجلديدة اًمث٘م٤مومٞم٦م ل ُم٤ميق 1 ل حلريم٦م رايتلم ل واًمديٛمقىمراـمٞم٦م اًمٕمٚمقم

   اًمذيـ اعمث٘مٗملم ُمـ ضمٞماًل  اًمّملم وأؾم٧ًم ،واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم احلديث٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم اًمّملم

                                                 
س ػدحٌُ جٌّؼشفدس  –ِٓ جٌّح ٟد  جٌطمذَ ٔكٛ جٌّغطمرً جٔطولاح –(  ٚٚذٓ : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ 1) جٌّؿٍدظ  –جٌؿدضء جٌػدحٟٔ  –عٍغٍد

 .   215َ، صـ  ١ٌٛ٠1226ٛ  –جٌى٠ٛص  – 211جٌؼذد  –جٌٛطٕٟ ٌٍػمحفس ٚجٌفْٕٛ ٚج٢دجخ 

(  ػرددذ جٌؼض٠ددض قّددذٞ :  جٌطؿشذددس جٌصدد١ٕ١س  لدسجعددس أذؼحد٘ددح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١ددس ٚجٌطحس٠خ١ددس ٚجاللطصددحد٠س، ِشؾددغ عددحذك، صددـ 2)

336 . 
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 ذم احلديثت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقير ويدومٕمقن ،احلديث٦م اًمٕمٚمقم ُمٕم٤مرف أضمٝمزة يًتخدُمقن

 اعمٖمتزى يٙمٛمـ يمام ،اًمٕم٤مم سم٤مًم٘مٌقل حئمك ياًمذ اًم٘مٞمؿ ُم٘مٞم٤مس اًمٕمٚمقم وأصٌح٧م ،يمٌػمة   سمّمقرة اًمّملم

 واًمتروح ٛمٞمت٦ماًمٕمٚم واعمٗمت٤مهٞمؿ اًمٕمٚمٛمتل اًمتققمل شمٕمٛمتٞمؿ ذم اجلديتدة اًمث٘م٤مومٞم٦م ًمٚمحريم٦م اًمٕمٚمقم راي٦م ًمٜمنم

 ذات واآلًمٞمت٤مت واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم اؾمتتٞمٕم٤مب قمغم ىمدرشمف وشم٘مقي٦م ،اعمجتٛمع أٟمح٤مء يمؾ ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 االقمتتامد ُمـ االٟمت٘م٤مل قمٍم أٟمف يمام ،اًمّمٞمٜمٞملم قمٚمؿ قمٍم هق اًمٕمنميـ اًم٘مرن وأصٌح ،اعمِمؽميم٦م اعمٕم٤ممل

   -(1) احلديث٦م اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٗمٙمر إمم اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾمك اعمذه٥م ومٙمر قمغم

 وم٤مزدادت ،اًمٗمؽمة شمٚمؽ ذم اًمٕم٤ممل قمـ ُمٜمٕمزًم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم أوؾم٤مط شمٕمد ومل    

 اًمٌٚمتدان ُمتـ اًمٕم٤مئتديـ لماًمّمٞمٜمٞم اًمٕمٚمامء ُمـ جمٛمققم٦م وأصٌح ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمت٤ٌمدالت

 -(8) اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ـمٚمٞمٕم٦م األظمرى

 اًمتتل اعمريمزيت٦م، احلٙمقُمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م اًمٙمقُمٞمٜمت٤مٟمغ طمٙمقُم٦م أىم٤مُم٧م م 1483 قم٤مم يقٟمٞمق ُمـ ًمت٤مؾمعا وذم

٤مي ل اًمٙمٌػم اًمٕم٤ممل ويم٤من ،اًمقىم٧م ذًمؽ ذم األيم٤مديٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث صٞمٜمل ضمٝم٤مز أقمغم يم٤مٟم٧م  أول ل سمٞمتف يتقان شم

 قمتدد إمج٤مزم يم٤من م 1430 قم٤مم ذم    م 1484 قم٤مم ؾمٌتٛمؼم ذم احلٙمقُمٞم٦م سمٞمٞمٜمغ أيم٤مديٛمٞم٦م أىم٤مُم٧م صمؿ - هل٤م رئٞمس

 اًمٗمتؽمة هلتذه اًمت٤مًمٞم٦م ؾمٜم٦م قمنمة اًمٌْمع ذم ضمٝم٤مًزا- ؾمٌٕملم ُمـ أيمثر اعمختٚمٗم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث أضمٝمزة

 ومتِمتٙمؾ  ،اًمّمتلم إمم اًمٌٚمتدان خمتٚمتػ ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقير دم٤مرب اًمٙمقُمٞمٜمت٤مٟمغ طمٙمقُم٦م ٟم٘مٚم٧م

 احلٙمتقُمل اًمتدظمؾ حتجٞمؿ ُمع اخلٗمٞمٗم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اًمرئٞمز ىمقاُمف أُمريٙمل وشمٙمٜمقًمقضمل قمٚمٛمل شمٓمقير أؾمٚمقب

(3)-  

                                                 
(1 ) ٓ ٚذ شؾغ عحذك، صـ صـ  ٚ ؿضء جألٚي، ِ  ٟ ل، ٌج ّح  ٓ ٌج طولاحِ  ً ٔج غطمر ٛ جٌّ ك  َٔ ٌطمذ ْ ل ج ؼحصشٚ ْ جٌّ ١ٕٛ ص١  .   126 – 125: ٌج

 .12( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 .  72( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 ؾمٞم٤مؾمت٦م سمقوتع اًمّمتلم ىم٤مُمت٧م ،لشمقٟم٩م ُم٤موشمزل يد قمغم م1414 قم٤مم اًمّملم إٟمِم٤مء وُمٜمذُ 

 أٟمتقاع خمتٚمتػ ذم واًمتٓمٌٞمتؼ اًمٜمٔمريت٦م سملم اجلٛمع ظمالل ُمـ اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع سمٜم٤مء أضمؾ ُمـ قمٚمٛمٞم٦م

 – اًمتقـمـ طم٥م : شمتٕمٚمؼ أؾم٤مؾمٞم٦م ءُم٤ٌمدى اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م إـم٤مر ذم اًمّملم شمٌٜم٧م وًمذًمؽ ،اًمٕمٚمقم

  -(1) اًمٕم٤مُم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت طم٥م – اًمٕمٚمؿ طمؾ – اًمٕمٛمؾ طم٥م – اعمقاـمٜملم طم٥م

 وُمتع  ،واًمٗمٜمٞمتلم اًمٕمٚمتامء ُمـ أًمػ 166 هب٤م ُيقضمد يم٤من اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م شم٠مؾم٧ًم وقمٜمدُم٤م

 واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل سم٤مًمت٘متدم اًمِمتٞمققمٞمقن واٟمٌٝمتر ،اعمت٘مدُمت٦م اًمتدول ظمٚمتػ اًمّملم شم٘مٝم٘مرت ذًمؽ

 وُمٜمتذُ  اخلّمقص هذا ذم اًمًقومٞمتٞم٦م اعم٤ًمقمدة قمغم ًمٚمحّمقل وؾمٕمقا اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم ومٙمرة أههتؿو

   -(8)  اًمّملم إمم ُمقؾمٙمق ُمـ اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٕمدات شمدوم٘م٧م اًمًتٞمٜمٞم٤مت ُمٜمتّمػ إمم اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت

 اعمًتتقى قمتغم اًمًتٌٕمٞمٜمٞم٤مت طمتتك اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وشمٓمتقر إٟمت٤مج ذم اًمّملم إؾمٝم٤مم خيرج وال

 سمٕمتد اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م يم٤مٟم٧م وم٘مد ،اًمٕمٚمقم أٟمقاع ؿمتك ذم اًم٤ٌمطمثلم اًمٕمٚمامء سمٕمض فمٝمقر ذم إال ،اًمدوزم

 اًمدوم٤مقمٞمت٦م واًم٘متدرات اًمٕمًتٙمري٦م سمت٤مًم٘مقة رئٞمزت سمِمتٙمؾ شمترشمٌط ،م 1414 قم٤مم ذم اًمٌالد حترير

 قمتغم شمًتتحقذ يم٤مٟم٧م شمٓمقيره٤م وأُمر احلرسمٞم٦م واعمٕمدات سم٤مألؾمٚمح٦م اعمتٕمٚم٘م٦م وم٤مألسمح٤مث ،واهلجقُمٞم٦م

 اُمتتالك سمٖمٞمت٦م سمت٘مٜمٞم٤مهتت٤م ًمالرشم٘م٤مء واعم٤مل واجلٝمد اًمقىم٧م يمَرؾمقا اًمذيـ اًمّمٞمٜمٞملم ٚمامءاًمٕم جمٝمقدات

 اعمتٓمقرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أن ،آٟمذاك اًمّمٞمٜمٞملم قمغم اعمًٞمٓمرة اًمٕم٘مٞمدة يم٤مٟم٧م إذ ،اًمتٓمقر ُمًتقي٤مت أقمغم

  -(3) وشم٘مدُمٝم٤م اًمٌالد وطمدة صٞم٤مٟم٦م ذم قم٤مُماًل  شُمٕمتؼم اًمٜمقوي٦م األؾمٚمح٦م وظم٤مص٦م األؾمٚمح٦م أسمح٤مث ذم

 ُمتـ األؾمتد سمٜمّمتٞم٥م اًمٗمقز اًمٕمنميـ اًم٘مرن ُمٜمتّمػ ذم اًمًقومٞمتل اًمّمٞمٜمل ًمٚمت٘م٤مرب ويم٤من

 دون اًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمتجت٤مٟمس شم٘متديؿ اعم٤مريمًتٞم٦م طم٤موًمت٧م اًمذي اًمقىم٧م ذم ،اًمث٘مٞمٚم٦م   اًمّمٜم٤مقم٤مت

  سمام اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمرومتٝم٤م اًمتل احلْم٤مرات أرىمك ُمـ شُمٕمد اًمّمٞمٜمٞم٦م احلْم٤مرة أن ظمٚمٗمٞم٦م قمغم ،ضمدوى

                                                 
ددس ل،  4) ؾددؼر١س : دسجعددس قٌح صدد١ٓ ٌج ّحػ١ددس فدٟد ؾّٙٛس٠ددس ٌج ٚجالؾط ١ّددس جاللطصددحد٠س  ٌٕط دٝد ٚدٚسٖ فدٟد ج ٌطؼٍدد١ُ جإلٌضِج ١ٍدًد : ل ج ٔر١دًد عددؼذ خ  )

فىدش  ١ّدس، دجس ٌج ١ٍ ٌطؼ ٚجإلدجسز ج محسٔدس  ٍطشذ١دس جٌّ صدش٠سٌ  ؿّؼ١دس جٌّ غدحدط، ٌج ٛٞ ٌج غٕد دإضّش ٌج ١ّدس، جٌّ ٌٕط ٚج ٌطشذ١دس  ضؿحسخ ِؼحصشز فٟد ج

ؼشذٝ ِٚىط صش٠س ٌج ٌٕٙضس جٌّ ٕح٠ش،  27 – 25 –رس ج  .     145 – 147َ، صـ صـ  ٠1225

( دج١١ٔحي ذٛسؽدطح٠ٓ، أس١ٔدٗ دٞ و١دضج : جٌطٕد١ٓ جألوردش ل جٌصد١ٓ فدٟ جٌمدشْ جٌٛجقدذ ٚجٌؼؾدش٠ٓ ل، ضشؾّدس : ؽدٛلٟ ؾدوي ) 1)

 46 -42َ ،  صدـ صدـ  2221، 212جٌى٠ٛص : جٌّؿٍظ جٌٛطٕٟ ٌٍػمحفس ٚجٌفْٕٛ ٚج٢دجخ (، عٍغٍس ػحٌُ جٌّؼشفدس، ػدذد 

. 

 .  224( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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  -(1) اًمٗمٕم٤مل سمقضمقده٤م اطمتٗمٔم٧م واًمتل االسمتٙم٤مرات ُمـ ُمتّماًل  اًل ؾمٞم اًمدٟمٞم٤م قمغم أوم٤مءت

 ؿمتٞمقيف شمِمت٤من اًمؼموومٞمًقر قم٤مد واعمِم٤ميمؾ اًمّمٕمقسم٤مت قمغم اًمتٖمٚم٥م وسمٕمد م 1400 قم٤مم وذم

 اًمت٤مًمٞم٦م اًمًٜمقات قمنمات وذم - اًمّملم إمم ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م ُمٕمٝمد ذم يٕمٛمؾ يم٤من اًمذى ؾمـ

  -(8) اًمّملم ذم اًمدوم٤مع ًمقضمٞم٤موشمٙمٜمق قمٚمقم ًمتٓمقير يمٌػًما إؾمٝم٤مًُم٤م ىمدم

 أضمٝمتزة وإىم٤مُمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ،اًمٕمٚمتقم ذم اعمتخّمّمتلم إقمتداد اًمّملم طمٙمقُم٦م قمززت وًم٘مد

 احلديث٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقر شم٤مريخ ذم ه٤مًُم٤م اًم ُمٕمٚم م1401 قم٤مم ويم٤من ،لاًمٕمٚمٛم اًمٌح٨م

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م األقمتامل ٚمت٧مدظم سمتذًمؽ ،اًمٕمٚمتقم إمم االٟمٓمتالق ؿمتٕم٤مر اًمّملم رومٕم٧م ،م1401 يٜم٤مير كومٗم

 ،اًمٕمٚمتقم ًمتخٓمتٞمط اًمدوًمت٦م جلٜم٦م اًمّملم أىم٤مُم٧م اًمًٜم٦م شمٚمؽ لومٗم ،اًمٙمٌػم اًمتٓمقر ُمرطمٚم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 اًمٕمٚمتقم ًمتٓمتقير اعمدى ـمقيٚم٦م ٓم٦مظُم  أول سمقوع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ذم ظمٌػم 166 ُمـ أيمثر ويمٚمٗم٧م

 اًمٕمٚمتقم ًمتٓمتقير قمنمت ٜمت٤ماالصم اًمؼمٟمت٤مُم٩م : االىمتّمت٤مد شمٓمتقر قمتـ اًمٜم٤ممجت٦م احل٤مضم٦م ًمًد واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 وقمٚمتقم اًمٜمقويت٦م اًمٓم٤مىمت٦م وُمٜمٝمت٤م ًمٚمتٓمتقير أؾم٤مؾمتٞم٦م جمت٤مالت اًمؼمٟمت٤مُم٩م هتذا وشمْمٛمـ ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ُمتـ ذًمتؽ وهمتػم اآلزم واًمتتحٙمؿ واإلًمٙمؽموٟمٞمت٤مت اعمقاصالت وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٙمٛمٌٞمقشمر

 - (3) ُمت٘مدُم٦م

 اخلت٤مرج ُمتـ اًمتٌالد إمم اقمت٤مدو اًمتذيـ اعمٌٕمقصملم اًمّمٞمٜمٞملم اًمٓمالب قمدد يم٤من م 1402 قم٤مم وذم

 شم٠مؾمتٞمس ىمٌتؾ اخلت٤مرج ذم  اقمٛمٚمق أو درؾمقا اًمذيـ واًمٓمالب اًمٕمٚمامء ٟمّمػ ُمـ أيمثر أي ،آالف صمالصم٦م

 - اجلديتدة اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم واًمرواد اعم١مؾمًلم ُمـ ُمٕمٔمٛمٝمؿ وأصٌح - اجلديدة اًمّملم

 ُمتـ االؾمتؿ شمٖمػم ) 833 قمددهؿو ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م أقمْم٤مء ُمـ األومم اعمجٛمققم٦م سملم وُمـ

   -(1) اخل٤مرج ُمـ اًمٕم٤مئديـ ُمـ شم٘مري٤ًٌم واًمثٚمث٤من ( أيم٤مديٛمل إمم سم٤مأليم٤مديٛمٞم٦م قمْمق

                                                 
 .   2( ؾٛص٠ف ١ٔذ٘حَ : ِٛؾض ضحس٠خ جٌؼٍُ ٚجٌكضحسز فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

 .  73غ عحذك، صـ ( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾ4)

 .  54َ،  صـ  1256( ضؾ١ٓ  ْٚ : جٌص١ٓ فٟ ػٙذ٘ح جٌؿذ٠ذ، ضشؾّس / ِكّذ أذٛ ؾشجد، دجس جٌٕؾش، 1)

 .  73( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم إدارة أضمٝمتزة ووتؿ سمتٕمديؾ اًمّملم طمٙمقُم٦م ىم٤مُم٧م  م 1403 قم٤مم وذم

 وأٟمِمت٠مت ،لاًمتقـمٜم ًمٚمتدوم٤مع واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم وجلٜم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م جلٜم٦م وأٟمِم٠مت

 ًمٚمٕمٚمتقم جلٜمت٦م وحم٤مومٔمت٦م وُمديٜمت٦م اعمريمزيت٦م ًمتإلدارة ظم٤موٕم٦م وُمديٜم٦م احلٙمؿ ذاشمٞم٦م وُمٜمٓم٘م٦م ُم٘م٤مـمٕم٦م يمؾ

 سمتذًمؽ - واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم إلدارة صٞمٜمٞم٦م ُمٜمٔمقُم٦م ًمتِمٙمٞمؾ اعمًتقي٤مت خمتٚمػ قمغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  - (1) ًم٦ماًمدو ٓم٦مظُم  فمؾ ذم احلدي٨م اًمتٓمقر ومؽمة اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم أقمامل دظمٚم٧م

 سمٕمتض همترار قمتغم م 1403 قمت٤مم أيًْم٤م أؾمًت٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمؿ ُمٕمروومت٤من ضم٤مُمٕمت٤من وهٜم٤مك

 رئ٤مؾمت٦م حتت٧م وهتل واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمتؿ سمٞمٙمتٜم٩م ضم٤مُمٕمت٦م ُمثؾ اعمتحدة اًمقالي٤مت ذم اجل٤مُمٕم٤مت هذه

 -(8) يمقُمقضمق

 جلٞمقًمقضمٞمت٤ما قم٤ممل وىمدم ،م 1404 قم٤مم ذم شمٓمقًراهيًٕم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم أقمامل ؿمٝمدت وىمد

 قمٚمتامء ٟمٔمريت٦م طمٓمتؿ ممت٤م ،ل األروٞم٦م اًمرواؾم٥م ذم اًمٌؽمول وضمقد ل ٟمٔمري٦م وآظمرون  ىمقاٟمغ د زم ل

  -(3) ٟمٗمٓمٞم٤ًم وم٘مػمة اًمّملم سم٠من اًمٖمرب

 وًمٙمتـ ،اًمٜمقويت٦م اًم٘مٜمٌٚمت٦م دمت٤مرب أومم وأضمترت اًمٙمٛمٌٞمتقشمر اًمّملم أٟمتج٧م م 1411 قم٤مم وذم

 وشمقىمٗمت٧م اًمًتقومٞمتل االحتت٤مد ُمتع تاًمٕمالىمت٤م شمتدهقر سمٕمتد اًمّمتلم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمتٓمقر هقم٦م هدأت

 إٟمِمت٤مء ظمتالل ُمـ اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م ظُمٓم٦م اًم٘مٞم٤مدة ووٕم٧م وسمٕمده٤م ،م1411 قم٤مم ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتج٤مرب

 ووتع ُمـ قمٚمٞمف يِمٛمؾ سمام اًمتٙمٜمقًمقضمل اإلسمداع سمٛم٠ًمًم٦م اهتٛم٧م وأيًْم٤م واأليم٤مديٛمٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمرايمز

 وإٟمتام اعمحتكم اعمًتتقى قمتغم وم٘مط سًمٞم ،اعمٜم٤موم٦ًم قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت وشمِمجٞمع شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م سمراُم٩م

   -(1)اًمٕم٤معمل اعمًتقى قمغم أيًْم٤م

 طمٞمت٨م اًمّمتلم شمت٤مريخ ذم ًٗم٤مُم١مؾم صًم٤مطمد ؾمٜمقات قمنم اؾمتٛمرت لاًمت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة يم٤مٟم٧م وًم٘مد

 يم٤من طمٞم٨م ،لاًمّمٞمٜم اًمتحدي٨م سمٜم٤مء ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ًمتٓمقر اعمٝمؿ اًمدور  اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة أٟمٙمرت

   -وازدراؤه٤م اًمٕمٚمقم يمؾ إٟمٙم٤مر هق األؾم٤مد اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ومٙمر

                                                 
 .   13- 12( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 3)

 .  12( فشغٍٟ ؾحد أقّذ : ٔظحَ جٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ ل جٌطؿشذس ٚجٌذسٚط جٌّغطفحدز ل، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .  73( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

َ  2221 – 1275ل دسجعس ضك١ٍ١ٍس خوي جٌفطدشز ( ِصطفٝ جٌغ١ذ ػٍٟ : أغش جٌؼٌّٛس ػٍٝ جٌط١ّٕس جاللطصحد٠س فٟ جٌص١ٓ 3)

 .  27ل،  ِشؾغ عحذك، صـ 
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 ذم اًمٌٚمٌٚمت٦م أصمت٤مرت لاًمتت اًمث٘م٤مومٞمت٦م اًمثتقرة أصمٜمت٤مء ذم ًمٚمٝمجتقم شمٕمروقا اًمذيـ أيمثر اعمث٘مٗمقن ويم٤من

 اًمث٘م٤مومٞمت٦م اًمثتقرة وىم٤مُمت٧م - اًمتت٤مريخ ذم ُمثٞمتؾ هل٤م يًٌؼ مل سمّمقرة ودُمرهتؿ واًم٤ٌمطمثلم اًمٕمٚمامء صٗمقف

 اًمتذي ياًمٗمقوتق اًمقوتع وأطمتدصم٧م ،اًل يمت٤مُم اًم ٓمٞمحت اًمّملم ذم احلدي٨م لاًمتٕمٚمٞمٛم األؾم٤مس سمتحٓمٞمؿ

 - (1) اًل يم٤مُم اًل ضمٞم اًمّملم شم٠مظمػم ذم وشم٥ًٌم ؾمٜمقات قمنم اؾمتٛمر

 واعمٕم٤مُمتؾ واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس وأهمٚم٘م٧م اًمّمٗمقة قمغم ي٘متٍم ٟمِم٤مط سم٠مٟمف اًمٕمٚمؿ وصٗم٧م وم٘مد

 - ٟمعواعمّمت٤م ( اًمٙمقُمٞمقٟمت٤مت )  اجلامقمٞم٦م اعمزارع ذم ًمٚمٕمٛمؾ واًمٕمٚمامء اًم٤ٌمطمثلم وأرؾمٚم٧م ،اًمتجريٌٞم٦م

 ومتقىمٗمت٧م ،وُمٙمت٤مٟمتٝمؿ ىمدرهؿ ُمـ واحلط واإله٤مٟم٦م اًمٌدين ًمٚمتٕمذي٥م واعمث٘مٗمقن اًمٕمٚمامء شمٕمرض يمام

  (-8)٦مواًمتٙمٜمقًمقضمٞم اًمٕمٚمٛمٞم٦م األقمامل

 ،اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م أضمٝمتزة وشمٗمٙمٙمت٧م ،سم٤مًمِمتٚمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم إدارة ُأصٞم٧ٌم وىمد

 قمتغم وأرؾمتٚمقا ،ـُمْمتٓمري أقمامهلتؿ قمتـ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم اًمٕم٤مُمٚمقن وشمقىمػ

 اًمٕمٚمتتقم جمت٤مل وذم ،ذًمتؽ رهمتؿ أٟمتف إال اجلًتتامٟمٞم٦م األقمتامل ذم ًمالؿمتؽماك اعمٜمت٤مضمؿ أو األريت٤مف

 م1411 قم٤مم وذم ،اًمّمٕمقسم٦م سم٤مًمٖم٦م فمروف فمؾ ذم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اإلٟمج٤مزات ُمـ ؾمٚمًٚم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 م 1412 قمت٤مم وذم 5 ٟمتقوي سمترأس حمٛمؾ أرض – أرض ص٤مروخ أول دمرسم٦م ذم اًمّملم ٟمجح٧م

 اًم٘مٛمتر اًمّمتلم أـمٚم٘مت٧م ،م 1426 قمت٤مم وذم 5 هٞمدروضمٞمٜمٞم٦م ىمٜمٌٚم٦م أول شمٗمجػم ذم ّملماًم ٟمجح٧م

 ضمٞمٜمتغ شمِمتـ اًمٙمٌػم اًمري٤موٞم٤مت قم٤ممل أٟمجز ،اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت سمداي٦م ذم ،ل هقاٟمغ وم٤مٟمغ دوٟمغلاًمّمٜم٤مقمل

 أهار طمتؾ إمم ًمالدمت٤مه واؾمٕم٦م ظمٓمقة ُيٕمتؼم اًمذي األُمر ،ضمقًمدسم٤مخ ًمٚمٖمز ل 8±1 لطم٤ًمب رون

   -(3) اًمٕم٤ممل ذم اآلن إمم أطمد ومٞمف يًٌ٘مف مل إٟمج٤مز وهق ،ضمقًمدسم٤مخ ًمٖمز

 ُمرطمٚمت٦م لوه ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ضمديدة ُمرطمٚم٦م شمدظمؾ اًمّملم سمدأت اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة اٟمتٝم٤مء أقم٘م٤مب وذم

  لاًمٕمٚمٛم اًمٌح٨م ًمتٜمِمٞمط األُمقال ورصدت ضمٝمقده٤م اًمّملم ؾم٧مرَ ويم واالٟمٗمت٤مح اإلصالح

                                                 
 252( ٚٚذٓ  : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ ل جٌطمذَ ٔكٛ جٌّغطمرً جٔطولاح ِٓ جٌّح ٟ ل، جٌؿضء جألٚي،  ِشؾدغ عدحذك، صدـ 4)

  . 

 335ٚجاللطصحد٠س، ِشؾغ عدحذك، صدـ ( ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  لدسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س 1)

  . 

 .  74( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م سم٤معمٝم٤مرات اممواالهت ،اًمٖمرب ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث ُمـ واالؾمتٗم٤مدة اًمٕمٚمامء وضمذب

 ُمتـ أليمثر وؾمٛمح٧م ،اًمٖمري اًمٕم٤ممل قمغم االٟمٗمت٤مح وؿمجٕم٧م ،اًمٕم٘مٞمٛم٦م األيديقًمقضمٞم٤مت قمـ سمٕمٞمًدا

 اًمتدور واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم شمٚمٕمت٥م واآلن - اخلت٤مرج ذم ًمٚمدراؾمت٦م صتٞمٜمل ـم٤مًمت٥م أًمػ 866

 تٜمٛمٞمت٦ماًم ؾمتؽماشمٞمجٞم٦مال األؾم٤مد اعمٗمٝمقم ويرشمٌط لاًمّمٞمٜم اًمتحدي٨م طمريم٦م ذم واعمٝمٞمٛمـ األؾم٤مد

 احلتزب وأصتدر - واعمجتٛمتع واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد ذم اًمت٘مدم سم٢مطمراز ً٘م٤موصمٞم ـًم٤مارشم٤ٌم

 اًمٖمتري اًمٕمٚمتؿ ُمتع اًمتٙمت٤موم١م حت٘مٞمتؼ إمم هتتدف اًمتحتدي٨م سمراُم٩م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل

  -(1) اعمت٘مدُم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 يم٤مٟمت٧م أهنت٤م ُمتع ًمت٘مٜمٞمت٦ما اًمتحتٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م ُمالُمح متتٚمؽ اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت ُمٜمتّمػ ذم اًمّملم يم٤مٟم٧م

 واالحتت٤مد اًمٖمترب وراء اًمتزُمـ ُمتـ سمٕم٘متقد ُمتخٚمٗمت٦م يم٤مٟمت٧م اًمتذي اًمقىمت٧م وذم  وجمزأة حمدودة

 هل٤م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت إٟمج٤مز قمغم واًم٘مدرة ،أؾم٤مؾمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م ىمدرات متتٚمؽ يم٤مٟم٧م ،أيًْم٤م اًمًقومٞمتل

 رشمٓمتقي اًمّمتلم اؾمتتٓم٤مقم٧م طمٞمت٨ُم  ،األظمتص قمتغم اًمث٘مٞمٚمت٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ذم صحٞمًح٤م ذًمؽ يم٤من -

 ذم األظمص وقمغم ،خمت٤مرة ُمٜم٤مـمؼ ذم األىمدم اًمت٘مٜمٞم٤مت وشمٌٜمل وإصالح اؾمتخدام ذم ُمٝمٛم٦م ُمٝم٤مرات

 ُمتـ اًمت٘مٜمٞم٦م اخلؼمات متٙمٜم٧م ًم٘مد - اًمٌالد حتدي٨م قمٛمٚمٞم٦م ذم رائدة الطمً٘م٤م ؾمتّمٌح واًمتل ،ؿمٜمٖمٝم٤مي

  - (8) اعمختٚمٗم٦م االظمتّم٤مص٤مت ُمع اًمتقاصؾ قمغم اًم٘مدرة وسمدون ضمًدا وٞم٘م٦م سمّمقرة ًمٙمـ ،اًمّمٛمقد

 اًمٕمٚمتقم أن أقمٚمتـ ،اًمًتٚمٓم٦م ل سمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو ديٜم٩مل شمقمم وقمٜمدُم٤م اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت أواظمر ذم ٙمـوًم

 ؾمٞم٤مؾم٦م إرؾم٤مء ذم     احلٙمقُم٦م سمدأت وًمذا ،ًمٚمّملم ُمًتجدات أرسمع ُمـ واطمدة شُمٕمد واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اؿمتتٛمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم ٟمٔم٤مم وم٢من األظمػمة اآلوٟم٦م وذم ،ضمديدة الؾمؽماشمٞمجٞم٤مت شمًٌٕم٤م قمٚمٛمٞم٦م

 اعمًتقى وقمغم ،اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمذاشمٞم٦م سمٌٕمض االطمتٗم٤مظ ُمع همري٦ٌم أٟمٔمٛم٦م قمدة ـُم ظمٚمٞمط قمغم

  يمؾ ومتقل شمدير اًمتل  MOE اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة شُمقضمد ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم إدارة ذم اًمًٞم٤مد

                                                 
ٚجاللطصددحد٠س، ِشؾددغ عددحذك، صدـد صدـد ( 1) ٌطحس٠خ١ددس  ٚج ؾ١ددس  ٌٛٛ ١ٕس  لدسجعددس أذؼحد٘ددح جأل٠ذ٠ صدد١ ٌطؿشذددس ٌج ؼض٠ددض قّددذٞ :  ج  - 352ػرددذ ٌج

353   . 

د٠ذ ؽ١( 2) ه ل، ِشؾغ عحذك، صـ ٚأ ٌّح مٜٛ ٚػٍٝ أػ ٛجصْ ٌج ٚض  ٟ ؼحٌّ ٝ جاللطصحد ٌج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ص١ٕ  122ٕىحس  : ل جاللطصحد ٌج

. 
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 اًمًٞم٤مؾمت٤مت شمْمتع اًمتتل MOST واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزارة شُمقضمد ،اًمّملم ذم اجل٤مُمٕم٤مت

 ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم ًمؼماُم٩م اًمتٛمقيؾ شُم٘مدم يمام ،واًمتٓمٌٞم٘مل ؾم٤مداأل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمت٘مقي٦م

 اًمٜمّمتح شُم٘متدم ًمتتلج CAS ٦ماًمّمٞمٜمٞم اًمٕمٚمقم أيم٤مديٛمٞم٦م أيًْم٤م وشُمقضمد ،واًمتٓمٌٞم٘مل األؾم٤مد اًمٌح٨م

 NSFC ٦ماًمٓمٌٞمٕمٞم ًمٚمٕمٚمقم اًم٘مقُمٞم٦م اعم١مؾم٦ًم شُمقضمد يمام ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم عم١مؾم٤ًمت واإلرؿم٤مد

 شمٚمتؽ ُمراضمٕمت٦م سمٕمتد اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم ذم واًمتٓمٌٞم٘مل األؾم٤مد اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م متقياًل  شُم٘مدم ًمتلج

  -(1) األسمح٤مث

 اؾمتؿ حيٛمؾ روعتُمِم ووع قمغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م جلٜم٦م أذوم٧م ،م 1423 قم٤مم وذم

 م 1430 قم٤مم إمم م 1423 قم٤مم ُمـ متتد ظُمٓم٦م وهق ،ل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ًمتٓمقير اًمقـمٜمل اعمٜمٝم٤مج ل

 – اعمتقاد – اًمٓم٤مىمت٦م – اًمزراقمت٦م : اًمت٤مًمٞمت٦م اعمج٤مالت ذم ًمٚمتٓمقير اًم٘مّمقى األوًمقي٤مت اخلُٓم٦م وطمددت -

   -(8) اًمقراصمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م – اًمٓم٤مىم٦م قم٤مًمٞم٦م اًمٗمٞمزي٤مء – اًمٗمْم٤مء قمٚمؿ – اًمٚمٞمزر – اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احل٤مؾم٤ٌمت

 ُمريمز االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء اخت٤مذ ذم اعُمتٛمثؾ األؾم٤مد اعمٌدأ اًمّملم طمددت ،م 1423 قم٤مم وسمٕمد

 ذم  االىمتّمت٤مدي اًمٌٜمت٤مء ذم إؾمٝم٤مُمٝم٤م شم٘مدم أن واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم قمغم ومرض اًمذي األُمر ٤مهل صم٘مؾ

  - اًم٘مديؿ واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اهلٞمٙمؾ قمٞمقب شمدرجيًٞم٤م فمٝمر اًمقوع هذا فمؾ

  - االىمتّم٤مد قمـ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٜمٗمّمؾ ُمٖمٚمً٘م٤م قمٛمقدًي٤م ٟمٔم٤مًُم٤م اهلٞمٙمؾ يم٤من -1

 قمـ ًمٚمتٜم٤مزل آًمٞم٦م صمٛم٦م شمٙمـ ومل اهلٞمٙمؾ ذًمؽ ذم ٗمٙمري٦ماًم اعمٚمٙمٞم٦م حل٘مقق ُمٗمٝمقم صمٛم٦م يٙمـ مل -2

  - اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اٟمتِم٤مر يٗمٞمد ال اًمذي األُمر ،سم٤معم٘م٤مسمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمثامر

 فمت٤مهرة وشمقضمد يمثػمة إداري٦م سمقؾم٤مئؾ شمتؿ اًمدوًم٦م إدارة يم٤مٟم٧م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمٕم٤مهد األيم٤مديٛمٞم٤مت ذم -3

 - واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم اًمٕم٤مُمٚملم ومح٤مؾم٦م ةُم٤ٌمدر حتٗمٞمز ذم يٗمٞمد ال اًمذي األُمر ،اعم٤ًمواة

 -(3) واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٜمٔم٤مم سم٢مصالح اًم٘مٞم٤مم اًميوري ُمـ يم٤من ًمذًمؽ

                                                 
(1) U.S Embassy Beijing, Executive Summary An Evaluation of China's Science & 

Technology System and lts Impact on The Research Community ( China : Environment, 

Science &Technology Section, October,2222. PP . 1 - 2 

 .  56(  ؽٛلٟ ؾوي : جٌص١ٓ جٌطؿشذس ٚجٌطكذٜ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 . 55 - 54(  وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 3)
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 اًمذي ديٜم٩م ىمٌؾ ُمـ يمٌػم ضمٝمد إمم حتت٤مج اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٌحثٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًم٘مد

 اًمٌحثٞمت٦م سم٤مجلقاٟمت٥م االهتامم طمّمؾ وم٘مد ًمذا - اعمت٘مدم اًمٕم٤ممل سمٚمدان ىمٓم٤مر ذم اًمريم٤مب إمم يًٕمك يم٤من

 اًمّمتٞمٜمل واحلتزب احلٙمقُمت٦م ىمٌؾ ُمـ اعمتٌٕم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت يم٤موم٦م ذم االهتامم ُمـ األيمؼم اًمٜمّمٞم٥م قمغم

  : يقم ما اإلصمراءات سمؾك أهم ومن

  :(1) طمالل من حتؼقؼه سمم ما وهو وايمتؽـويموصمقة ايمبحثقة زمايمعؿؾقة اخلاصة ايمعؿل آيمقة إصالح )أ(

 واحلٙمقُمت٤مت اعمريمزيت٦م احلٙمقُم٦م شم٘مرره٤م واًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألسمح٤مث ُم٦ماًمالز األُمقال زي٤مدة *

 - ًمٚمدوًم٦م اعمٜمتٔمؿ اًمدظمؾ ذم اًمٜمٛمق ُمٕمدل يٗمقق سمٛمٕمدل اعمحٚمٞم٦م

 اًمتتل اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث  ٟمتت٤مئ٩م سمٕمض وشمٓمٌٞمؼ األؾم٤مد ًمٚمٌح٨م اًمالزُم٦م اآلُم٤مل شم٘مديؿ *

  - اعمتخّمّم٦م األسمح٤مث صٜم٤مديؼ ـمريؼ قمـ االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حتت٤مضمٝم٤م

 اؾمتتخدام قمغم واإلذاف واًمٗمٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألسمح٤مث ىمروض شم٘مديؿ قمغم اًمٌٜمقك جٞمعشمِم *

  - قمٚمٞمٝم٤م واًمًٞمٓمرة اًم٘مروض هذه

 اًمتتل واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م عم١مؾم٤ًمت اًمالزُم٦م األُمقال اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م شم٘مديؿ *

 ومح٤مي٦م ،اًمٕم٤مُم٦م واًمّمح٦م اًمدواء ُمثؾ اًمٕم٤مُم٦م اعمّمٚمح٦م روقم٤متتُمِم جم٤مل ذم أسمح٤مث دمري

 قمتـ ٟم٤مهٞمتؽ ،قمٚمٞمٝم٤م واًمًٞمٓمرة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٙمقارث وُمٜمع ،األهة وشمٜمٔمٞمؿ اًمٕم٤مُمٚم٦م قىاًم٘م

  - اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مل

  :(2) وايمتؽـويموصمقة ايمبحثقة زماظممؽمسات اخلاص اهلقؽل إصالح )ب(

 وشمٓمتقير اؾمتتٞمٕم٤مب قمتغم وىمتدراهت٤م اعم١مؾمًت٤مت يمٗمت٤مءة شم٘مقيت٦م ـمريتؼ قمتـ شمٜمٗمٞمتذه ضمرى واًمذي

 ُمٕم٤مهتد سمتلم اًمتٙم٤مُمؾ شمِمجٞمع إمم سم٤مإلو٤موم٦م ،اإلٟمت٤مج دورة ًمٜمٔم٤مم اًمقؾمٞمٓم٦م ًمرواسمطا وشمٕمزيز ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 - اإلٟمت٤مج ووطمدات اًمؽمسمقي٦م واعمٕم٤مهد األسمح٤مث

                                                 
١ٕس  لدسجعددس أذؼحد٘ددح ( 1) صدد١ ٌطؿشذددس ٌج ؼض٠ددض قّددذٞ :  ج ٚجاللطصددحد٠س، ِشؾددغ عددحذك، صدـد صدـد ػرددذ ٌج ٌطحس٠خ١ددس  ٚج ؾ١ددس  ٌٛٛ  - 345جأل٠ذ٠

346 . 

 . 347 - 346(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 2)
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  : ايمتايمقة اإلصمراءات اختاذُ  سمم همؼد اهلدف ذيمك ويمتحؼقق

 ُمٕم٤مهتد ظمْمتٕم٧م سمٞمتٜمام ،ًمٚمٕمٚمتقم اًمّمتٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞمت٦م إذاف حتت٧م األسمح٤مث ُمٕم٤مهد ووع 

 أؿمتٙم٤مل إىم٤مُمت٦م قمتغم شمِمجع اًمتل اعمحٚمٞم٦م واحلٙمقُم٤مت اعمريمزي٦م اًمقزارة إلذاف اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ

 اًمتٓمققمٞمت٦م اخلتدُم٤مت أؾمت٤مس قمتغم اإلٟمتت٤مج ووطمتدات اعم١مؾمًت٤مت ُمع اًمنميم٤مت ُمـ خمتٚمٗم٦م

 - واعمت٤ٌمدًم٦م

 اإلٟمت٤مج أسمح٤مث ُمثؾ ظم٤مص ـم٤مسمع ذات ُم١مؾم٤ًمت شمّمٌح أن يٛمٙمـ اًمتل األسمح٤مث سمٕمض شمٓمقير 

-   

 اًمٙمؼمى سم٤معم١مؾم٤ًمت اعمقضمقدة ًمقضمٞم٦ماًمتٙمٜمق اًمتٜمٛمٞم٦م أىم٤ًمم شمٓمقير -  

 وذًمؽ اًمقـمٜمل سم٤مًمدوم٤مع اخل٤مص٦م األسمح٤مث عمٕم٤مهد وُمدٟمٞملم قمًٙمريلم ذيم٤مء قمـ اًمٌح٨م 

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمٜم٘مؾ وشمٕمجؾ االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء قمٛمٚمٞم٦م ختدم اًمتل اًمقـمٜمٞم٦م ًمالًمتزاُم٤مت وومً٘م٤م

  - اعمدين اًم٘مٓم٤مع     إمم اًمٕمًٙمري اًم٘مٓم٤مع ُمـ

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م أو اًمٌحثٞم٦م اخلدُم٤مت شم٘مديؿ قمغم واجلامقم٤مت األومراد ُم٤ًمقمدة -  

  :(1) احلؽومقة األصمفزة خمتؾف دم ايمباضمثكم ؾمئون كظام إصالح )ج(

 ُمتـ ضمٞمتؾ وشمرسمٞمت٦م اًمٌت٤مطمثلم ُمتـ يمٌػمة أقمداد شمِمجٞمع هق اًمتقضمف هذا ُمـ اهلدف ضم٤مء وىمد

 ظمتالل ُمتـ يم٤مُمٚمت٦م اؾمتٗم٤مدة اعمتخّمّم٦م ودراؾمتٝمؿ ُمٕمرومتٝمؿ ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة اًمٙمٗم٤مءات أصح٤مب

 إسمبواع طمالل من اهلدف ذيمك حتؼقق ىمان وومد ،اعمٜم٤مؾم٥م اعمٙم٤من ذم اعمٜم٤مؾم٥م اًمِمخص ووع شمٓمٌٞمؼ

  : مـفا اإلصمراءات من فمدد

 وشمقضمٞمتف اعمت١مهٚملم األؿمتخ٤مص ٥مًمتدري اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٗمرص٦م اجلديد اًمّمٞمٜمل اجلٞمؾ إقمٓم٤مء 

  - ُمًتِم٤مريـ سمٛمث٤مسم٦م واقمت٤ٌمرهؿ األسمح٤مث

 اإلداري٦م واعمٝم٤مرات واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ٗمٜمٞم٦ماًم اعمٕمروم٦م سمٛمٞمزة اعمتٛمتٕملم األومراد شمدري٥م - 

 اًمٕمٚمٛمتتل احل٘متتؾ ذم اًمٕمتت٤مُمٚملم ًمألؿمتتخ٤مص اًمٕمٛمتتؾ وأطمتتقال اعمٕمٞمِمتتٞم٦م اًمٔمتتروف حتًتتلم 

   واًمتٙمٜمقًمقضمل-

                                                 
 . 345 - 347(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 1)
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 قمٛمٚمف طم٥ًم يمؾ إمم ىمدرشمف طم٥ًم يمؾ ُمـ ُمٌدأ شمٓمٌٞمؼ - 

 ٟمٔمت٤مم وشمٓمٌٞمتؼ ،اعمِمتجٕم٦م واجلتقائز احلقاومز واًم٤ٌمطمثلم اًمٗمٜمٞملم واعمٝمٜمدؾملم اًمٕمٚمامء ُمٜمح 

  - اعم٤مدي٦م واجلقائز ،واًمت٘مدير ،اًمنمف ؿمٝم٤مدات ُمٜمح

 اًمّمتٖمرى اعمتدن ذم وظم٤مص٦م ودمٜمٞمدهؿ اًم٤ٌمطمثلم اًمٕمٚمامء سم٤مؾمت٘مٓم٤مب اًمٌحثٞم٦م اعمٕم٤مهد ىمٞم٤مم 

  - األري٤مف وذم واعمتقؾمٓم٦م

  :(1) األزمحاث ممموفمات ختطقط كظام إصالح )د(

 دةوزيت٤م اعمٕم٤مهتد هتذه شمٓمتقير ظمتالل ُمـ اًم٘مقُمٞم٦م ًمألسمح٤مث األوًمقي٦م اًمدوًم٦م أقمٓم٧م طمٞم٨ُم 

 طمطووسمكم اًمّمتٞمٜمل اًمِمتٞمققمل ًمٚمحتزب اعمريمزيت٦م اًمٚمجٜمت٦م طمددت ،م 1436 قم٤مم وذم وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م-

  : مها ايمصكم دم االؾمؼماىمي ايمتحديث يمبـاء اؽمؼماسمقجقتكم

  - اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت طم٘م٦ٌم ذم اإلمج٤مزم اًم٘مقُمل ًمٚمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مًمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م ُمْم٤مقمٗم٦م ,1

 م- 1433 قم٤مم ذم قةاخلٓم هذه حت٘مٞمؼ وشمؿ أؾم٤مؾمٞم٦م سمّمقرة واًمٓمٕم٤مم اًمٙم٤ًمء ُمِمٙمٚم٦م طمؾ ,8

 اًمث٤مٟمٞمت٦م اخلٓمتقة اًمّمتلم حت٘متؼ ؾمقف اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م ـمرطمتٝم٤م اًمتل اًمتقىمٕم٤مت ومح٥ًم  

 – 1446) ُمتـ األظمتػمة اًمًتٜمقات قمنمت ذم اًمّمتلم ذم اًمتحتدي٨م ًمٌٜم٤مء االؾمؽماشمٞمجل ًمٚمٝمدف

  : طمالل من وذيمك ضمديدة ُمًتقي٤مت إمم اًمقـمٜمل ًمالىمتّم٤مد اًمٕم٤مُم٦م اعمزاي٤م وشمٕمزيز ،م( 8666

 االىمتّمت٤مدي اهلٞمٙمؾ أؾم٤مس وشمٖمٞمػم االىمتّم٤مدي٦م اًمٗم٤مئدة زي٤مدة إمم هتدف اًمتل ٝمقداجل سمذل ,

  - اًمثامٟمٞمٜم٤مت ذم قمٚمٞمف يم٤من قمام اًم٘مقُمل ًمٚمٜم٤مشم٩م اإلمج٤مًمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م وُمْم٤مقمٗم٦م األومْمؾ إمم

 واًمٓمٕمت٤مم اًمٙمًت٤مء ذم واعمتٛمثٚمت٦م وم٘متط األؾم٤مؾمتٞم٦م احل٤مضم٤مت إؿم٤ٌمع ُمـ اًمِمٕم٥م طمٞم٤مة شمٖمػم ,

 أطمتقال وحتًلم ،االؾمتٝمالك هٞمٙمؾ شمرؿمٞمد ظمالل ُمـ وذًمؽ ،ةاعمٞمن    احلٞم٤مة إمم اًمٙم٤مذم

 ضمديدة- سمّمقرة اًمًٙم٤من

 اهلٞمٙمتؾ وشمٕمتديؾ االىمتّمت٤مدي٦م اإلدارة وحتًتلم اًمٕمٚمٛمتل اًمت٘متدم وشمٕمزيتز اًمتٕمٚمٞمؿ ىمْمٞم٦م شمٓمقير ,

  - االىمتّم٤مدي

                                                 
 2221 – 1275(  ِصطفٝ جٌغ١ذ ػٍٝ : أغش جٌؼٌّٛس ػٍٝ جٌط١ّٕس جاللطصحد٠س فٟ جٌص١ٓ ل دسجعدس ضك١ٍ١ٍدس خدوي جٌفطدشز 1)

 . 122 - 22ؾغ عحذك، صـ صـ ِش َ ل،
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 ظُمٓم٦م سمقضمقد شمتٛمٞمز اًمٕم٤مُم٦م اعمٚمٙمٞم٦م ٟمٔم٤مُمٝم٤م أؾم٤مس يٙمقن واًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم االؿمؽمايمٞم٦م شم٠مؾمٞمس ,

  - اًمًقق وآًمٞم٤مت االىمتّم٤مدي٦م اخلٓم٦م سملم االٟمدُم٤مج وحت٘مٞمؼ اًمتج٤مري االىمتّم٤مد ًمتٓمقير

 اًمديٛم٘مراـمٞمتت٦م ودومتتع ضمديتتد ُمًتتتقى إمم االؿمتتؽمايمٞم٦م ًمٚمتتروح احلْمتت٤مري اًمٌٜمتت٤مء سمٚمتتقغ ,

  - اًمٙمامل إمم اًم٘م٤مٟمقين واًمٜمٔم٤مم االؿمؽمايمٞم٦م

 رأياًم ،األضم٤مٟم٥م اًمْمٞمقف سمٕمض ُمع ًم٘م٤مئف ًمدى ل سمٞمٜمغ ؿمٞم٤مو دٟمغ ل ـمرح م 1433 قم٤مم وذم

 م 1433 ُم٤مرس ُمـ 13 وذم ،األومم اإلٟمت٤مج ىمقة واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٙمقن أن ذم اعمتٛمثؾ اهل٤مم

 أن إمم ُمِمتػمة ،ل واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ٟمٔمت٤مم إصتالح ىمرار ل ًمٚمحزب اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م اختذت

 ،اجلديتدة اإلٟمتت٤مج ىمتقى ذم احل٤مؾمتٛم٦م اًمٕمٜمت٤مس وأيمثتر أٟمِمط هل احلديث٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

 اًمًٞم٤مؾم٤مت ،اًمٕم٤مم اعمٜمٔمقر ُمـ اًم٘مرار ووع - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ٟمٔم٤مم إصالح ُمٝمٛم٦م طمددتو

 اًمٕمٚمتقم صمتامر حتقيتؾ ودومتع ،االىمتّمت٤مد هنتقض واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ختدم أن رضورة طمقل

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمتثامر حتقيتؾ دومتع ممت٤م ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ؾمقق واؾمتٙمِم٤مف ،ُمٜمتج٤مت إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ودؿمتـ واحلديثت٦م اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م صتٜم٤مقم٤مت وشمٓمقير واىمٕمٞم٦م إٟمت٤مج ةىمق إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

  -(1) اًمّملم ذم ل اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة ل سمٕمد اًمِم٤مُمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ٟمٔم٤مم إصالح ًمٕمٛمٚمٞم٦م

 صمقان ؽموكج وضعه ايمذي ايمتصور دم ايمعؾؿي ايمبحث جمال دم ايمتحديث زمركامج سمبؾور ويمؼد

(Song Jian) ايمقةايمت اخلطوات فمل ويؼوم  :  

 اًمٌحتقث شم٘مٚمتٞمص يٕمٜمتل ُمت٤م وهق ) اإلٟمت٤مضمٞم٦م احل٤مضم٤مت ٟمحق اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمقضمٞمف   ,1

  - ( أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ األيديقًمقضمٞم٦م اًمّمٌٖم٦م ذات واًمٌحقث ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمٕمًٙمري٦م

 واجل٤مٟمت٥م اًمٜمٔمتري اجل٤مٟمت٥م سمتلم اًمؽماسمط يتؿ طمٞم٨ُم  سم٤معمّم٤مٟمع واًمٕمٚمامء األيم٤مديٛمٞملم رسمط ,8

  - اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمدولا ذم حيدث ُم٤م همرار قمغم اًمٕمٛمكم

 إسمترام قمتغم اًمٌت٤مطمثلم وشمِمتجٞمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ًمتٛمقيؾ اًمدوًم٦م قمغم االقمتامد شم٘مٚمٞمص ,3

 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م رسمط يٕمٜمل ُم٤م وهق ) اخل٤مص٦م اهلٞمئ٤مت ومٞمٝم٤م سمام خمتٚمٗم٦م هٞمئ٤مت ُمع اًمٕم٘مقد

  -  ( اًمٕم٤مم اًم٘مٓم٤مع ىمٌؾ ُمـ اطمتٙم٤مره وًمٞمس اخل٤مص سم٤مًم٘مٓم٤مع

                                                 
 . 25َ، صـ  2225(  ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد أوطٛذش 1)
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 اًمٕمٚمٛمل( اًمٌح٨م إمم احلقاومز ٟمٔم٤مم إدظم٤مل يٕمٜمل ُم٤م )وهق قملماعمٌد ًمٚم٤ٌمطمثلم جمزي٦م ُمٙم٤مومآت شٌم٘مدم ,1

-  

 واعمتقاد واًمٌٞمقًمقضمٞمت٤م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞمت٦م ىمٓمت٤مع ُمثتؾ حمتددة ُمٞمت٤مديـ ذم اًمٌحقث إضمراء قمغم اًمؽميمٞمز ,0

   - اجلديدة

 )سمٛمٕمٜمتك اًمت٘مٜمتل اعمٞمدان إمم اًمٕمًٙمري اعمٞمدان ُمـ الؾمٞمام ًمٚمت٘مٜمٞم٦م اعمقؾمع سم٤مًمٜم٘مؾ االهتامم ,1

  - اإلٟمت٤مضمل( اعمٞمدان إمم أُمٙمـ ُم٤م ٟمت٤مئجٝم٤م وٟم٘مؾ ٕمًٙمري٦ماًم اًمٌحقث ُمـ االؾمتٗم٤مدة

 شم٘مٚمتٞمص )أي اًمِمتٞمققمل احلتزب ذم سم٤مًمٕمْمقي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث قمغم اعمٙم٤موم٠مة رسمط قمدم ,2

   - ًمٚم٤ٌمطمثلم( اًمٕمٚمٛمٞم٦م احل٘مقق ذم اًمت٠مصمػم ذم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمقاُمؾ دور

 ؾقوةايمعؿ اخلٓمتقات اعمٞمتدان هذا ذم اإلصالطم٤مت هذه أظمذت وىمد : اجل٤مُمٕم٤مت إصالح -8

 ايمتايمقة:

 اجلامعات طمرجيي ىماهمة زمتوـمقف ايمدويمة ايمتزام يـفى سمدرجيي وزمشؽل يموائح وضع .  

 ىمٌتؾ ُم٤م اًمٗمؽمة ذم قمٚمٞمف احل٤مل يم٤مٟم٧م يمام ،جم٤مًٟم٤م سم٤مجل٤مُمٕم٦م االًمتح٤مق إسم٘م٤مء قمدم إمم اًمدوًم٦م شمتجف

 ُم٤م يدومع )سمحٞم٨م اخل٤مص٦م ٟمٗم٘متف قمغم اًمدراؾم٦م يريد عمـ اعمج٤مل ومتح قمغم اؾمتٕمٛمؾ إذ ،م 1423 قم٤مم

   -(1) ًمف وفمٞمٗم٦م سم٢مجي٤مد احلٙمقُم٦م اًمتزام قمدم ذيٓم٦م ؾمٜمقًي٤م( دوالًرا 136 طمقازم يٕم٤مدل

 اًمقطمتدات ذم اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم جمت٤مل ذم اًمٕمت٤مُمٚملم اًمٗمٜمٞمتلم قمتدد سمٚمغ ،م 1433 قم٤مم وذم

 قمت٤مم قمتغم ُمترة 81،2 سمزي٤مدة ،ومٜمل أًمػ وؾمتلم وؾمتامئ٦م ُماليلم شمًٕم٦م سم٤مًمّملم ًمٚمِمٕم٥م اعمٛمٚمقيم٦م

 اًمٓم٤مىمت٦م شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م جمت٤مل ذم اًمٕم٤معمل اعمت٘مدم اعمًتقى ُمـ واىمؽمسم٧م اًمّملم ٧مسمٚمٖم وىمد - م 1408

 وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٗمٞمزي٤مء ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م ،احل٤مُمؾ اًمّم٤مروخ وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،األطمٞم٤مء وقمٚمقم ،اًمذري٦م

 اًمٕمٚمتقم شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م شمٓمتقير إن - األظمترى اعمج٤مالت ُمـ وهمػمه٤م ًمالشمّم٤مالت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر

  -(8) االىمتّم٤مدي اًمٌٜم٤مء ذم ُمٝماًم  دوًرا ذًمؽ وًمٕم٥م ،اجل٤ٌمرة االضمتامقمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًم٘مقة أٟمِم٠م احلديث٦م

                                                 
 76 – 75، ِشؾغ عدحذك، صدـ صدـ 2212 – 1275( ١ٌٚذ ػرذ جٌكٟ ع١ٍُ : جٌّىحٔس جٌّغطمر١ٍس ٌٍص١ٓ فٟ جٌٕظحَ جٌذٌٟٚ 1)

  . 

 .126ل، جٌؿضء جألٚي، ِشؾغ عحذك، صـ  (  ٚٚذٓ : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ ل جٌطمذَ ٔكٛ جٌّغطمرً جٔطولاح ِٓ جٌّح 1ٟ)



262 

  

 
 
 

 ،م 1443  قم٤مم أواظمر وطمتك سمث٤ٌمت اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم صٗمقف شمٓمقرت وًم٘مد

 اعمٛمٚمقيمت٦م واًمتدوائر اعم١مؾمًت٤مت ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمج٤مالت ذم اعمتخّمّملم قمدد سمٚمغ

 ًمٚمٕمت٤مُمٚملم ًمٚمدوًمت٦م ُمًت٘مٚم٦م سمحقث هٞمئ٦م 14413 يمٚمٝم٤م اًمٌالد وذم - ٛم٦مٟمً ُمٚمٞمقن 13-84 ًمٚمدوًم٦م

 قمت٤مم ومٗمتل - واعمٝمٜمدؾمتلم االظمتّم٤مصتٞملم ُمتـ ُمٚمٞمقن 12-1 ُمٜمٝمؿ ،ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمقن 31-8 إمم ومٞمٝم٤م

 يتقان ُمٚمٞمت٤مر 2-112 يمٚمٝمت٤م اًمتٌالد ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ٟمِم٤مـم٤مت سمٚمغ ،م 1443

 واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم اعمًتخدُم٦م اعمٍمووم٤مت سمٚمٖم٧م ُمٜمٝم٤م ،اًم٤ًمسمؼ اًمٕم٤مم قمـ اعم٤مئ٦م ذم 2-16 سمزي٤مدة

 يتقان ُمٚمٞم٤مر 2-3 يمٚمف م 1443 قم٤مم ذم اًم٘م٤مقمدي٦م اًمٌحقث أقمامل شمٕمززت ًم٘مد - يقان ُمٚمٞم٤مر 08-1

(1)-  

 ُمٜمٔمٛمت٦م سمّمتقرة واًمتٙمٜمقًمتقضمل لاًمٕمٚمٛم اًمٜمٔم٤مم إصالح شمٜمٗمٞمذ سمدأ ،م1430 قم٤مم سمداي٦م وذم

 شمٓمتقير أهتداف قمتغم ه٤مُمت٦م شمٕمتديالت ٞمٜمٞم٦ماًمّم احلٙمقُم٦م أدظمٚم٧م اعمًػمة هذه وظمالل ،وؿم٤مُمٚم٦م

 اًمقوع هٞم٠م مم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٓمطاخلُ  ُمـ اًمٕمديد اًمّملم وووٕم٧م ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

 ياًمتذ ،ىاعمريمتز اًمتخٓمتٞمط ٟمٔمت٤مم وأظمذ اجلديدة اًمٗمؽمة ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألقمامل اًمٕم٤مم

 ومٞمتف يٕمتٛمد ضمديد وشمٙمٜمقًمقضمل لٚمٛمقم ٟمٔم٤مم ويتِمٙمؾ ،يتٖمػم ومٞمف لتاًمرئٞمً اًمدور احلٙمقُم٦م شمٚمٕم٥م

 خلدُمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م األقمتامل وشمقضمٞمف ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم قمغم ياالىمتّم٤مد اًمٌٜم٤مء

 احلٙمقُمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م األضمٝمتزة سملم ًمألقمامل اًمقاوح واًمتقزيع ،ياالىمتّم٤مد اًمٌٜم٤مء

 ُم١مؾمًت٤مت وشمِمٝمد إلجي٤مسمٞم٦ما اعمت٤ٌمدًم٦م واحلريم٦م ،واعمٕم٤مهد اًمّمٜم٤مقم٤مت عمختٚمػ اًمٌحقث ووطمدات

 - (8) ًٕم٤مهي ًراشمٓمق احلٙمقُمٞم٦م همػم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

 سمتدور شمٜمٔمٞمٛمف وإقم٤مدة م1430 قم٤مم ُمٜمذ واًمتٓمقير اًمٌحقث سم٘مٓم٤مع اًمّملم اهتامم ؾم٤مهؿ وىمد

 قم٤مًمٞمت٦م شمٜم٤مومًٞم٦م وحت٘مٞمؼ اًمٕم٤معمٞم٦م األؾمقاق همزو ذم اًمّملم ٟمج٤مح ورم االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق هذا ذم يمٌػم

  واًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمًٚمع وسمخ٤مص٦م شم٘مٚمٞمدي٦م وهمػم اًمت٘مٚمٞمدي٦م واعمٜمتج٤مت اًمًٚمع ُمـ يمثػم ذم

                                                 
(2) http://kenanaonline.com/users/hasan/posts/54224 .  

 . 12(  وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)
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 ،اًمّمتٞمٜمل اعمجتٛمع ًمدى وُمٕمرومٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ىم٤مقمدة شمقاومر وؾم٤مقمد - وهمػمه٤م اًمٙمٛمٌٞمقشمر وأضمٝمزة

 صت٤مروخ سمقاؾمٓم٦م صٜم٤مقمل ىمٛمر إـمالق ذم وٟمج٤مطمٝم٤م ،اًمقاؾمع اًمٗمْم٤مئل سمرٟم٤مجمٝم٤م سمدأ ُمٜمذ وظم٤مص٦م

  -(1) اًمتٓمقيري٦م واًمؼماُم٩م اًمًٞم٤مؾم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م شمٜمٗمٞمذ ذم ،م 1426 قم٤مم صٞمٜمل

 واًم٘مقُمٞمت٦م اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم جلٜمت٦م إٟمِمت٤مء م 1431 ومؼمايتر ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ىمررت وم٘مد

 جمت٤مالت ذم اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م وشمٓمٌٞمؼ اًمٕمٚمقم ٟمٔم٤مم أؾم٤مس وووع وشمٓمٌٞم٘مف ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمتٕمزيز

 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ُمٜمٝمت٤م يًتٗمٞمد اًمتل تاعمنموقم٤م سم٢مقمداد اًمٚمجٜم٦م هذه وشم٘مقم - االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م

 أسمحت٤مث وىمٌتقل ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م واًمتٜمٛمٞمت٦م اًم٘مقُمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم سمرٟمت٤مُم٩م وقء ذم اًمتٓمٌٞم٘مل واًمٌح٨م

 اعم٤مزم اًمدقمؿ وشم٘مديؿ اعمنموقم٤مت ًمتٓمقير اعمختٚمٗم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت ذم اعمتخّمّملم وشمٜمٔمٞمؿ اعمنموقم٤مت

 اعمٝمٛمتت٦م عمِمتتٙمالتا حلتتؾ االؾمتِمتت٤مري٦م اخلتتدُم٤مت شم٘متتديؿ إمم سم٤مإلوتت٤موم٦م - اعمنمتتوقم٤مت ًمتتٌٕمض

 ،اعمختٚمٗمت٦م األسمحت٤مث ُمٝمت٤مم وشمقضمٞمتف وشمٜمًٞمؼ ،اًمتٓمٌٞم٘مل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمقاضمف اًمتل واألؾم٤مؾمٞم٦م

 ذم اًم٘مقُمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم ُم١مؾمًت٤مت ُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمالىم٤مت وشم٠مؾمٞمس ،اًمدوزم اًمتٕم٤مون أواس وشمقصمٞمؼ

  -(8)األظمرى اًمدول

 قمتغم واًمؽميمٞمز ،ٟمِم٤مط يمؾ ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم قمـ اًمٌح٨م ؿمٕم٤مر اًمّملم شمرومع

  وشمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ سملم واًمتٙم٤مُمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٓمقير االسمتٙم٤مر قمغم اًم٘مدرة زي٤مدة إمم شم١مدى اًمتل اًمٌحقث

 وذم - واإلظمتالص احلتامس ُمتـ ضمتق ذم  يمٚمتف ذًمؽ ويتؿ اجل٤مُمٕم٤مت ذم واالىمتّم٤مد اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ٜمقًمقضمٞمت٤ماًمتٙم أو اعمت٘متدم اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمرٟمت٤مُم٩م قمتغم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م واوم٘م٧م م 1431 ُم٤مرس

 ؿم٤مرك اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألوو٤مع ؿم٤مُمٚم٦م وُمراضمٕم٦م دىمٞم٘م٦م إقمداد ومؽمة سمٕمد اًمرومٞمٕم٦م

   -(3) ( 313 ) سمرٟم٤مُم٩م وؾمٛمك اًمّمٞمٜمٞملم اًمٕمٚمامء ظمػمة ومٞمٝم٤م

                                                 
 . 154َ، صـ 2222(  ػرذ جٌخحٌك فحسٚق، ِصش ٚػصش جٌّؼٍِٛحش، دجس جٌىٍّس، جٌمح٘شز، 2)

 .  225ىش٠ُ، جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ ( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ ج3ٌ)

 353( ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  لدسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س ٚجاللطصحد٠س، ِشؾغ عدحذك، صدـ 1)

. 
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 اًمٕمٚمتتقم ًمتٓمتتقير ُمٜمٓم٘متت٦م 03 إىم٤مُمتت٦م قمتتغم اًمّمتتلم طمٙمقُمتت٦م واوم٘متت٧م ،م 1433 قمتت٤مم وذم

 - قمٔمٞمٛمت٦م وشمٙمٜمقًمقضمٞمت٦م قمٚمٛمٞمت٦م إٟمجت٤مزات اًمّملم ٧مطم٘م٘م وىمد - واحلديث٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اعمنمتوقم٤مت ُمتـ وهمػمه واًمًٚمٌٞم٦م اإلجي٤مسمٞم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت شمّم٤مدم ُم٤ميمٞمٜم٦م ُمنموع إىم٤مُم٦م شمؿ طمٞم٨ُم 

 وذم ،اًمٜمقويت٦م اًمٙمٝمرسمت٤مء ًمتقًمٞمتد شمِمٞمٜمِمت٤من حمٓمت٦م ؿمتٌٙم٦م وتؿ ذم وٟمجحت٧م ،اًمٕمٛمالىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمتدوزم اعمًتتقى ل ٤مٟمتِمتٜمغشمِم ل ٟمٔمت٤مم ُمـ اًمّمقاريخ وسمٚمٖم٧م ،ل يٜمخٌم ل اًمْمخٛم٦م احل٤مؾم٤ٌمت

  -(1)اًمٕمٛمٚمٞم٤مشمٞم٦م اعمٝم٤مم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمقفم٤مئػ طمٞم٨ُم  ُمـ اعمت٘مدم

 ظمتالل ُمتـ وذًمتؽ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م، اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مدرات شمٜم٤مُمل إمم اًمدراؾم٤مت ُمـ اًمٕمديد ِمػمشمُ 

 38 إٟمِمت٤مء شمتؿ م 1448 قمت٤مم ومٗمتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م- وإٟمت٤مج ٟم٘مؾ شمِمجع واوح٦م سمًٞم٤مؾم٦م االًمتزام

 شمقضمتد يمتام -اعمتٓمتقرة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمّمٜم٤مقم٦م ُمٜمٓم٘م٦م 08و واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م، ّم٤مداالىمت ًمتٜمٛمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م

 .(8)اًمٌالد إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمٜم٘مؾ شم٘مقم اًمتل واعمِمؽميم٦م األضمٜمٌٞم٦م ريم٤متتاًمِم آالف سم٤مًمّملم

 قمتغم سم٤مًمتتدري٩م واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمل واإلسمداع واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم يًػم أظمذ

 يقًمٞمتق ذم اًمّمت٤مدر لواًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل اًمت٘متدم ىم٤مٟمقنل طمدد وم٘مد ،اًم٘م٤مٟمقين    اًمٜمٔم٤مم ُم٤ًمر

 متقيٚمٝم٤م وُمّم٤مدر ودوره٤م واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمتٓمقر أهداف ،ٟمًًٌٞم٤م ؿم٤مُمؾ ٟمحق قمغم م 1443

  -(3) واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمتِمجٞمع وٟمٔم٤مم

 سمٙمثتػم يٗمتقق سمٛمٕمتدل يًتػم 313 سمرٟمت٤مُم٩م أن واًمزيت٤مرات واعمت١ممترات اًمت٘م٤مرير وشُمقوح

 ُمٜمتجت٤مت ُمتـ صت٤مدرات اًمّملم طم٘م٘م٧م ومٛمثاًل  - يمٌػمة ٟمت٤مئ٩م وحي٘مؼ اعمقوققم٦م ُمٜمٞم٦ماًمز اجلداول

 إمجت٤مزم ُمتـ %3-1 سمقاىمتع أي م 1441 قمت٤مم ذم دوالر ُمٚمٞمتقن 11 سمٚمٖمت٧م اًمرومٞمٕم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  ومرق وشمٙمقيـ اعمقهقسملم اًمٕمٚمامء وزي٤مدة اظمتٞم٤مر ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م ؾم٤مهؿ يمام - وضمٞمزة ومؽمة ذم اًمّم٤مدرات

                                                 
 .  74ك، صـ ( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذ2)

٘ذٜ ١ِطىد١ظ ٚخذ٠ؿدس ػشفدس ِكّدذ،  :( ِكّذ عؼذ أذٛ ػحِٛد، ِمِٛحش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ. فٟ: جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، ضكش٠ش3)

 .  113َ، صـ 2226 جٌمح٘شز، ِشوض جٌذسجعحش ج٢ع٠ٛ١س ذؿحِؼس جٌمح٘شز،

 .      221 – 222َ، صـ صـ   2224( جٌص١ٓ، دجس جٌٕؿُ جٌؿذ٠ذ، ذى١ٓ،  4)
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 اًمٌحثٞمت٦م اعمِمت٤مريع إدارة قمتغم اًمٕمٚمتامء ىمتدرة وشمٓمتقير ُمتٕمتددة ُمقاوٞمع ذم اًمٌحثٞم٦م اخلؼماء

  -(1) اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٜمٛمق جم٤مالت وحتديد واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ وشمًقيؼ

 ) اًمث٤مُمٜم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ظمالل هدف آالف 1 ُمـ ي٘مرب ُم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م طمددت وىمد

 - يتقان ُمٚمٞمت٤مر 131 ىمٞمٛمتٝمت٤م ؾجمٛم زاد ،اًمّمٞمٜمل اإلٟمت٤مج ذم زي٤مدة طم٘م٘م٧م ،( م 1440 – 1441

 اًمتذي األُمتر اعمًتتقي٤مت خمتٚمتػ ُمـ اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م 186 اًمّملم وأىم٤مُم٧م

   -(8) اًمدوًمٞم٦م اعمٜم٤موم٦ًم ذم وشمِمؽمك ،اًمدوًمٞم٦م  األؾمقاق شمدظمؾ اًمّمٜم٤مقم٦م هذه ضمٕمؾ

 واًمتٕمٚمتتٞمؿ سمتت٤مًمٕمٚمقم اًمتٌالد هنتتقض إؾمتؽماشمٞمجٞم٦م شمٜمٗمٞمتتذ م 1440 ُمت٤ميق ذم اًمّمتتلم أقمٚمٜمت٧م

 شمٙمقن م 8616 قم٤مم ذم : وهل واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ًمٚمتٓمقير اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م األهداف وـمرطم٧م

 أو وصٚم٧م ىمد اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اهل٤مُم٦م اًمٕمٚمقم جم٤مالت سمٕمض ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقة

 وأن ،يمٌتػم سمحجتؿ اًمذايت االسمتٙم٤مر قمغم اًم٘مدرة شمرشم٘مل وأن - اعمت٘مدم اًمٕم٤معمل اعمًتقى ُمـ اىمؽمسم٧م

 أن - اًمرئٞمًتٞم٦م ًمٚمّمتٜم٤مقم٤مت اًمٜمٔمت٤مُمل اًمتّمٛمٞمؿ وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمحقري٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمّملم تٚمؽمت

 وشمٌٚمتغ ،اعمت٘مدُمت٦م اًمتدول ُمًتتقى اًمرئٞمًتٞم٦م اعمجت٤مالت ذم اإلٟمتت٤مج شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شم٘مؽمب أو ،شمٌٚمغ

   -(3) اعمت٘مدم اًمدوزم اعمًتقى اًمٜم٤مهْم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت سمٕمض إٟمت٤مج شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م ـمرطمتف اًمذي اعمنموع قمغم اًمّملم ٦مطمٙمقُم واوم٘م٧م م، 1443 قم٤مم وذم

 1443 يقٟمٞمق وذم    ،اعمٕمرذم االسمتٙم٤مر روعتُمِم شمٜمٗمٞمذ ومتقيؾ ًمالسمتٙم٤مر وـمٜمل ٟمٔم٤مم سم٢مٟمِم٤مء ًمٚمٕمٚمقم

 أن قمتغم دًمتٞماًل  ذًمتؽ ومٙمت٤من ،واًمتٙمٜمقًمتقضمل ،اًمٕمٚمٛمل ًمٚمتٕمٚمٞمؿ ىمٞم٤مدي٦م جمٛمققم٦م اًمّملم ؿمٙمٚم٧م ،م

 -(1) أقمغم ُمًتقى قمغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألقمامل كماًمٙم واًمتٜمًٞمؼ اًمٕم٤مم اإلرؿم٤مد شمٕمزز اًمّملم

 هتذه ذم اعمًتجٚم٦م اعمًتتقى قم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُم١مؾم٤ًمت قمدد سمٚمغ م 1443 قم٤مم هن٤مي٦م وذم

 - (0) قم٤مُمؾ- ُمٚمٞمقن 0-1 ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ ُم١مؾم٦ًم، 1066 قمـ يزيد ُم٤م اعمٜم٤مـمؼ

                                                 
 354ؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  لدسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س ٚجاللطصحد٠س، ِشؾغ عدحذك، صدـ ( ػرذ ج1ٌ)

. 

 . 227( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ أقّذ : جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 .   35 - 34صـ  ( ِحوٗ ٌٚٝ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ3)

 . 74( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 . 114(  ِكّذ عؼذ أذٛ ػحِٛد، ِمِٛحش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ2)
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 ،ٜمقًمتقضملواًمتٙم ًمالسمتٙمت٤مر اًمتقـمٜمل اعم١ممتر اًمّملم طمٙمقُم٦م قم٘مدت ،م1444 أهمًٓمس وذم

 اًمٕمٚمٛمتتل واالسمتٙمتت٤مر اًمت٘متتدم ذم اظمؽماقمتت٤مت حت٘مٞمتتؼ قمتتغم اًمٕمٛمتتؾ رئٞمًتتٞم٦م يمٛمٝمٛمتت٦م وـمرطمتت٧م

 دوريت٤مت ُمتـ خمتٚمًٗمت٤م إصداًرا 136 شمّمدر اًمّملم يم٤مٟم٧م  م 8666 قم٤مم وطمتك - واًمتٙمٜمقًمقضمل

 أصتٌح ًم٘متد - واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدوري٤مت ُمـ ٟمقع 1166 ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٕمٛمٞمؿ

 اًمٕمٚمٛمتل االؾمتتخدام وحيتتؾ ،اعمجتٛمع ًمٖم٦م ُمـ %06 ُمـ أيمثر حيٙمؿ ًمقضملاًمتٙمٜمق اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م

  -(1)اجلامهػم اهتامُم٤مت ُمـ %80 قمـ يزيد ُم٤م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ًمٚمتٕمٚمٞمؿ اًمقـمٜمل اعم١ممتر اًمدوًم٦م وجمٚمس اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اعمريمزي٦م اًمٚمجٜم٦م وقم٘مدت

 اًمًٙمرشمػم لُملم شمًف ٟم٩مضمٞم٤م لوأؿم٤مر ،م1444 قم٤مم يقٟمٞمق ُمـ 13 – 10 سملم ُم٤م اًمٗمؽمة ذم سمٙملم ذم

 اإلؾمتؽماشمٞمجٞم٦م اعمٝمٛمت٦م ل سم٠من اجلٛمٝمقري٦م ورئٞمس اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اعمريمزي٦م ًمٚمجٜم٦م اًمٕم٤مم

 واعمٝمٜمٞمتلم األيمت٤مديٛمٞملم اًم٘م٤مدة ُمـ جمٛمققم٤مت شمدري٥م هق يمٙمؾ واعمجتٛمع واحلزب اًمتٕمٚمٞمؿ ًم٘مٓم٤مع

  (-8) ل ًمٕم٤معمٞم٦ما واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م  اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٤ًمطم٦م ذم اعمٜم٤موم٦ًم يًتٓمٞمٕمقن اًمذيـ واعمقهقسملم

 ،ايمعمموين ايمؼورن هنايوة دم ايمصوقـقة وايمتؽـويموصمقوا ايمعؾووم سمطوير إؽمؼماسمقجقة إلم وزمايمـظر

  :(3) ايمتايمقة اجلواكب سمشؿل أهنا يالضمظ

 اًم٘متقُمل االىمتّمت٤مد شمٜمٛمٞمت٦م ظمدُم٦م هق واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقير ُمـ االؾمؽماشمٞمجل اهلدف أن : أواًل 

 واضمتامقمٞمت٦م إٟمت٤مضمٞم٦م ىمدرة إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ح٤مثاألسم ٟمت٤مئ٩م وحتقل ،اًمّمٞمٜمل واعمجتٛمع

 اًمًتقق ازدهت٤مر واؾمتتداُم٦م ،اىمتّمت٤مدي٦م وم٤مقمٚمٞم٦م إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٕمروم٦م حتقل وشمٕمزيز ُمٗمٞمدة،

 - اًمّمٞمٜمل ًمٚمِمٕم٥م واًمث٘م٤مذم اعم٤مدي اعمًتقى ورومع

 اخلت٤مرج ُمـ ٦ماًمتٙمٜمقًمقضمٞم اًمقاردات وزي٤مدة اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم االٟمٗمت٤مح سمًٞم٤مؾم٦م اًمتٛمًؽ : شماكًقا

 - واًمت٘مٜمل اًمٕمٚمٛمل اعمج٤مل ذم اًمّملم ىمدرة سمتٓمقير ًمإلهاع

                                                 
 .   77 - 74( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 3)

 .   1( ؾّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر١س : ِٛؾض أقٛجي جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 4)

١ٕس، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1) ص١ كضحسز ٌج ٘ح فٟ ِغ١شز ٌج ٚضأغ١ش ١ِس  مٛ ىش٠ُ أقّذ : ٌج  . 225 - 227( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ ٌج
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 إًمٞمٝمت٤م حتت٤مج اًمتل اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت ًمت٠مؾمٞمس ضم٤مدة سمّمقرة اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمتٓمقير االهتامم : شمايمثًا

 ٦مواًمالزُمت اعمٜم٤مؾمت٦ٌم اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وقمٜم٤ميت٦م سمدىم٦م وختت٤مر ،اعمٜم٤مؾم٥م اًمقىم٧م ذم أؾم٤مؾمٞم٦م سمّمقرة اًمٌالد

   - اعمختٚمٗم٦م اًمّملم ُمٜم٤مـمؼ سملم اًمٗمجقة شمْمٞمٞمؼ قمغم يٕمٛمؾ ُمت٘مدم شمٙمٜمقًمقضمل هٞمٙمؾ يـًمتٙمق

  : اهمؼماضكم أؽماس فمعم ومائؿة واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقير إؾمؽماشمٞمجٞم٦م أن : رازمًعا

 أؾم٤مؾًمت٤م شم٘مٞمؿ أن قمٚمٞمٝم٤م وجي٥م ،ٟمًٛم٦م ُمٚمٞم٤مر ُمـ أيمثر ؾمٙم٤مهن٤م وقمدد ٟم٤مُمٞم٦م دوًم٦م اًمّملم أن ,1

 ُم٤مزاًمت٧م صمتؿ وُمتـ ،اآلن إمم ؿمت٤مُمٚم٦م سمّمتقرة اًمتّمٜمٞمع ٦مقمٛمٚمٞم شمًتٙمٛمؾ مل ألهن٤م صٜم٤مقمًٞم٤م

  - اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًمٜمِم٤مـم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير ُمـ عمزيد ُمٚمح٦م رضورة هٜم٤مك

 احلت٤مزم اًمقىمت٧م ذم واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم اًمٕم٤ممل يِمٝمده٤م اًمتل اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمثقرة أن ,8

 الؾمتخدام ومرص٦م ُمٝم٤مأُم٤م اًمّملم وأن - وصٜم٤مقمتٝم٤م اًمّملم شمٓمقير قمغم آصم٤مره٤م شمؽمك ؾمقف

  - اًمّمٞمٜمل اًمتحدي٨م سمٕمٛمٚمٞم٦م ًمإلهاع اعمت٘مدم اًمٕم٤ممل يًتٕمٛمٚمٝم٤م اًمتل اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 اًمٕمٚمتتقم إؾمتتؽماشمٞمجٞم٦م سمتت٤مقمتامد اًمّمتتلم اهتٛمتت٧م واًمٕمنمتتيـ احلتت٤مدي اًم٘متترن ُمٓمٚمتتع وذم

 ًمتذًمؽ ،اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمّمتٜم٤مقم٤مت ُمـ عمجٛمققم٦م اًمنيع اًمتٓمقر ومدومٕم٧م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ؾمت٤ممه٧م اًمتذي اًمقىم٧م ذم %33،8 إمم %81،3 ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم اعمرشمٙمزة عمِم٤مريعا ارشمٗمٕم٧م

 هلتذا ،اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ص٤مدرات ُمـ %30و اًمت٘مٜمٞم٦م اًمّملم ُمٌٞمٕم٤مت أرسم٤مع سمثالصم٦م األضمٜمٌٞم٦م اعمِم٤مريع

  -(1) اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ص٤مدرات جم٤مل ذم ضمديد يمالقم٥م اًمّملم ُأدظمٚم٧م

 ُمنموقًم٤م 18 وختٓمٞمط شمٜمٔمٞمؿ م 8661 ؾمٜم٦م ديًٛمؼم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزارة طمددت

 حتقيتؾ شمنتيع أضمتؾ ُمتـ ل اًمٕمت٤مذة اخلٛمتس اًمًتٜمقات ل ومتؽمة أصمٜمت٤مء ُمٝماًم  وـمٜمًٞم٤م شمٙمٜمقًمقضمًٞم٤م

 واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمتذايت اإلسمتداع إمم واًمت٘مٚمٞمتد االشمٌت٤مع ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م سم٤مًمتٜمٛمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 اعمجت٤مالت قمت٤مسمر اًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمتجٛمتع ذم ظم٤مصت٦م روعتُمِمت يمؾ يريمز اعمتج٤موزة- اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

  ،؟ يٗمٕمؾ أال جي٥م وُم٤مذا ،؟ اًمٗمٕمؾ جي٥م ُم٤مذا ُمٕمروم٦م ل ذم اعمتٛمثٚم٦م اعمرؿمدة اًمٗمٙمرة طم٥ًم واًمٕمٚمقم

                                                 
صؼٛد ل، 1ِ) ٚأعرحخ ٌج مٛز  ص١ٓ ل دسجعس فٟ ِوِف ٌج ١ُ٘ جألخشط  : أعشجس ضمذَ ٌج  .   126شؾغ عحذك، صـ ( ئذشج
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 أصتدرت ،م 8661 ؾمتٜم٦م وذم -ل اجلقهريت٦م اًمٜم٘مت٤مط إسمتراز ل ذم اعمتٛمثتؾ األؾم٤مد واعمٌدأ

 احل٤مدي٦م اخلٛمس اًمًٜمقات ل ومؽمة صمٜم٤مءأ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م خمٓمط ُمٝماًم  وـمٜمًٞم٤م شمٙمٜمقًمقضمًٞم٤م ُمنموقًم٤م 11 اًمقزارة

   -(1) ل قمنمة

 266 إمم م 8661 قمت٤مم ذم واًمتٓمتقير اًمٌحتقث يامرؾمقن اًمذيـ واعمٝمٜمدؾملم اًمٕمٚمامء قمدد سمٚمغ وم٘مد

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اعمِمت٤ميمؾ سمٕمتض اًمّملم وطمٚم٧م - أًمًٗم٤م 110 ًمٚمّمٞمٜمٞملم االظمؽماع سمراءات قمدد وسمٚمغ ،أًمػ

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم وشمّمٜمٞمع اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمحقث وطم٘م٘م٧م ،اًم٘مقُمل   االىمتّم٤مد ًمٌٜم٤مء اعمحقري٦م

   -(8) اًمٕم٤ممل ذم ُم٤م طمد إمم  ،شم٠مصمػًما األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌحقث وشمريم٧م ،ٟمًٌٞم٤ًم يمٌػًما شم٘مدًُم٤م واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

 اًمٕمٚمتقم شمٕمٛمتٞمؿ أقمتامل ،م 8668 يقٟمٞمق ذم اًمّم٤مدر ل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٕمٛمٞمؿ ىم٤مٟمقن ل وطمدد

 سم٤مًميتورة وشمٓمٚم٥م ،اعمرؿمدة اعم٤ٌمدىء أطمد أهن٤م قمغم اعمقاـمٜملم ًمدى اًمٕمٚمٛمٞم٦م ققمٞم٦ماًمٜم ورومع ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 احلٙمتؿ اًمذاشمٞمت٦م واعمٜمت٤مـمؼ اعم٘م٤مـمٕمت٤مت مجٞمتع أصتدرت ،اًمقىمت٧م ٟمٗمتس وذم - يمٚمتف اعمجتٛمع ذم اًمتٓمٌٞمؼ

 جلتذب اعمت٠مُمقن دورهت٤م هلت٤م ،اعمحٚمٞمت٦م واًمٚمتقائح اًم٘مقاٟملم ُمـ ؾمٚمًٚم٦م يمٚمٝم٤م اًمٌالد ذم اعمريمزي٦م واًمٌٚمدي٤مت

 اًمٕمٚمتتقم وشمٓمتتقير واًمتٙمٜمقًمتتقضمل اًمٕمٚمٛمتتل ًمٚمتٓمتتقر اًمٜمٗم٘متت٤مت ووتتامن واًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م ًمٕمٚمتتقما رضمتت٤مل

   -(3) اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 قمت٤مم ومٗمتل - وضمتالء ووتقح سمٙمتؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م اًم٘مقى ُمقارد ازدادت

 االىمتّمت٤مدي٦م احلٙمقُمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت مجٞمع ذم اعمج٤مالت ؿمتك ذم االظمتّم٤مصٞملم قمدد سمٚمغ ،م 8663

 يمؾ سملم اظمتّم٤مصًٞم٤م ومٜمًٞم٤م 3466 ٟمحق سمٛمٕمدل ،ُمٚمٞمقن 55075 سم٤مًمّملم االىمتّم٤مدي٦م همػم ًمقطمداتوا

 اعمٛمٚمقيم٦م االىمتّم٤مدي٦م همػم واًمقطمدات االىمتّم٤مدي٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم األقمامل ُمزاوزم ُمـ آالف قمنمة

 - (1) م 1430 قم٤مم ذم اظمتّم٤مصًٞم٤م ومٜمًٞم٤م 326    قمددهؿ يم٤من أن سمٕمد م 8663 قم٤مم ذم ًمٚمدوًم٦م

                                                 
ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2) ١ٍُ فٟ ٌج ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌطىٌٕٛٛ ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .    66( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١

 .   34( ِحوٗ ٌٚٝ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .    221( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .    222( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)
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 363  طمقازم م 8663 قم٤مم ذم وُمٜمح٧م ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلٟمج٤مزات ُمـ اًمٙمثػم ًمّملما طم٘م٘م٧م وىمد

 اًمّمتلم أصتٌح٧م وسمتذًمؽ ،ل سمترواد ل ومْم٤مء ـمػمان أول ٟمجح يمام ،االظمؽماع سمراءات ُمـ آالف

 ،اعمتحدة واًمقالي٤مت روؾمٞم٤م سمٕمد األىمَم اًمٗمْم٤مء إمم ومْم٤مء رائد إرؾم٤مل قمغم اًم٘م٤مدرة اًمث٤مًمث٦م اًمدوًم٦م

 آزم إٟمًت٤من أول شمّمتدير وشمتؿ ،اًمدوًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتٕم٤مون أقمامل ذم االؿمؽماك شمؿ يمام

 اًم٤ٌمطمثلم قمدد ويٌٚمغ اًمٕم٤معمل اًمؽماث ُمقاىمع قمدد ذم لاًمٕم٤معم اًمث٤مًم٨م اعمريمز اًمّملم وحتتؾ ،ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م

 113 اًمٞم٤مسم٤من شمًٌؼ وًمٙمٜمٝم٤م ُمٚمٞمقن 3-1 اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد وشم٠ميت ،ًٗم٤مأًم 213 طمقازم اًمّملم ذم

 - (1) ًٗم٤مأًم

 ذم رقم٦متاًمًت وم٤مئ٘مت٦م زيت٤مدة اًمٜم٤مٟمقُمؽميت٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م االظمتؽماع سمراءات ـمٚم٤ٌمت قمدد دؿمٝم

 االهتامم ذم ذقم٧م اًمتل اًمٕم٤ممل ذم اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمدول ُمـ هل اًمتل اًمّملم ذم اعم٤موٞم٦م اًم٘مالئؾ اًمًٜمقات

 ُمت٤م إمم م 8661 طمتتك اًمرىمؿ وصؾ - ريـتاًمٕمِم اًم٘مرن شمًٕمٞمٜمٞم٤مت ُُمٜمذ اًمٜم٤مٟمقُمؽمي٦م اعمقاد سمٌحقث

  -(8) اًمٕم٤ممل ذم اًمث٤مًم٨م اعمريمز وحمتاًل  ،اًمٕم٤ممل إمج٤مزم ُمـ %18 ُمِمٙماًل  ،8166 قمغم يزيد

 8661 ) اًمقـمٜمٞم٦م األُمد واًمٓمقيٚم٦م اعمتقؾمٓم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ظُمٓم٦م ُمٜمٝم٤مج ل إن

 قمٚمٛمًٞمت٤م ُمنمتوقًم٤م 11 طمتدد ىمتد ،م 8661 ومؼماير ذم اًمدوًم٦م جمٚمس أصدره اًمذي ل ( م 8686 –

 اعمنمتوقم٤مت هتذه وشمِمتٛمؾ ،اعُم٘مٌٚمت٦م قم٤مًُمت٤م 10 همْمتقن ذم الظمؽماىمٝمت٤م ه٤مًُم٤م ظم٤مًص٤م وشمٙمٜمقًمقضمًٞم٤م

 واًمٌٞمئت٦م واعمتقارد واًمٓم٤مىمت٦م اإلؾمتؽماشمٞمجٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت جم٤مالت ُمـ وهمػممه٤م واألطمٞم٤مء اعمٕمٚمقُم٤مت

 وشمٓمتقير سمحت٨م ُمِمت٤مريع إمم سم٤مإلوت٤موم٦م اًمرئٞمًتٞم٦م اعمٚمحت٦م اعمًت٤مئؾ ُمـ وهمػمه٤م اًمِمٕم٥م وصح٦م

 ،اعمرؾمتقُم٦م اخلُٓمت٦م وطم٥ًم - اًم٘مٛمر واؾمتٙمِم٤مف اعم٠مهقل اًمٗمْم٤مء وـمػمان احلجؿ يمٌػمة ـم٤مئرات

 ُمتـ اعمحتكم اًمٜمت٤مشم٩م إمجت٤مزم ذم وشمٓمقيره٤م ودمرسمتٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث اعم٤مًمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت ٟم٦ًٌم ؾمؽمومع

 اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم ُم٤ًممه٦م ٟم٦ًٌم وؾمتّمؾ ،م 8686 قم٤مم %8،0 ُمـ أيمثر إمم م 8660 قم٤مم 1،33%

  -(3) %16 ُمـ أيمثر إمم واًمتٙمٜمقًمقضمل

                                                 
ٌرحسدز، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ ( 3) كشخ ج ٙحء ٌج ٔط ِٕز ج ١س ضؿٖح ئفش٠م١ح  ص١ٕ خحسؾ١س ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج  . 43 – 42قغٓ ئذشج

 .  226 – 225( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 4)

 .  177( جٌص١ٓ، دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س،  ِشؾغ عحذك، صـ  1)
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 ايمعؾووم يمتطوير سمدرجيًقا مسامهتفا زيادة احلؽومة فمزم فمن ايمصقـي ايمدويمة جمؾس أفمؾن وومد

  :(1) أزمرزها اظمفؿة اإلصمراءات من جمؿوفمة طمالل من وايمتؼاكة

 - احلديث٦م اًمت٘مٜمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ اؾمتخدام ذم واعمِمؽميم٦م واخل٤مص٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمنميم٤مت شمقؾمع -1

 قمتـ ومْمتاًل  واًمت٘م٤مٟمٞمت٦م ٦ماًمٕمٚمٛمٞم األسمح٤مث إضمراء ًمٖمرض اعمٛمٜمقطم٦م اًم٘مروض ٟم٦ًٌم زي٤مدة -2

  - اًمت٘م٤مٟمٞم٦م األسمح٤مث ٟمت٤مئ٩م ًمتٓمٌٞمؼ ظم٤مص٦م ًم٘مروض اًمٌٜمقك شم٘مديؿ

 ٟمٗمًتٝم٤م اًمتٗمْمٞمٚمٞم٦م سم٤معمٕم٤مُمٚم٦م أسمح٤مث ذيم٤مت إمم حتقًم٧م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕم٤مهد يمؾ شمتٛمتع -3

  - اًمييٌٞم٦م واإلقمٗم٤مءات اعم٤مًمٞم٦م اعمزاي٤م طمٞم٨م ُمـ ًمٚمنميم٤مت احلٙمقُم٦م متٜمحٝم٤م اًمتل

 قم٤مًمٞمت٦م ًمٚمٛمٜمتجت٤مت اًمقطمتدات ذاء طم٤مًمت٦م ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م ٦ماًمٗمٙمريت اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مقق ُمراقم٤مة -4

  - وُم١مؾم٤ًمهت٤م احلٙمقُم٦م ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمت٘مٜمٞم٦م

 األسمحت٤مث عمٕم٤مهتد اعم٤مزم اًمدقمؿ سمتقومػم واًمت٘م٤مٟم٦م سم٤مًمٕمٚمقم اعمٕمٜمٞم٦م احلٙمقُمٞم٦م اإلدارات شم٘مقم -5

 ًمٙمل وذًمؽ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث جم٤مل ذم هٞمٙمٚمٞم٦م إصالطم٤مت سمراُم٩م شمٜمٗمذ اًمتل واجل٤مُمٕم٤مت

  اًمٕم٤معمل- سم٤معمًتقى ىمٞم٤مد ٘مدمشم حت٘مٞمؼ ُمـ شمتٛمٙمـ

 ًُمت٤مقم٤م صمالصمٞمتتـ ُمتـ أليمثر واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ٟمٔم٤مُمٝم٤م ذم ًٕم٤مهي ًُم٤مشم٘مد اًمّملم طمرزتوأ

 ايمعؾؿقوة يمألصمفوزة اًمتٜمامذج سمٕمتض ظمتالل ُمتـ  واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمؿ ًداضمدي ًُم٤مٟمٔم٤م وأؾمًتت٧م

 : يمؾدويمة اظمؿؾوىمة

   Chinese Academy of Sciences (CAS) يمؾعؾوم ايمصقـقة األىماديؿقة -1

 ٕمدشمُ و اًم٤ٌمطمثلم ُمـ 866 وطمقازم سمحثًٞم٤م ُمٕمٝمًدا 81 شمْمؿ ويم٤مٟم٧م ،م1414 قم٤مم ذم شم٠مؾم٧ًم

 اًمري٤موتٞم٤مت ومٞمٝم٤م شمدرس أىم٤ًمم وهل٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ُمتخّمص اًل ؿم٤مُم ًزاُمريم األيم٤مديٛمٞم٦م هذه

 ومتتروع رتوشمٜمتِمت ،اًمزراقمتل واًمٌحت٨م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م واًمٌٞمقًمقضمٞمت٤م األرض وقمٚمتقم واًمٙمٞمٛمٞمت٤مء

  -(8) ختّمّمٝمؿ جم٤مالت ذم   إؾمٝم٤مُم٤مت شمْمؿ يمام ،اًمّملم أٟمح٤مء يم٤موم٦م ذم ٛمٞم٦ماأليم٤مدي

                                                 
 .  142ؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ (  أوحد١ّ٠س جٌؼٍَٛ جٌص١ٕ١س : ج2ٌ)

شؾغ عحذك، صـ 1) ٚجاللطصحد٠س،ِ  ٌطحس٠خ١س  ٚج ؾ١س  ٌٛٛ ٘ح جأل٠ذ٠ ١ٕس  لدسجعس أذؼحد ص١ ٌطؿشذس ٌج ٞ :  ج ؼض٠ض قّذ  .   342( ػرذ ٌج
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 ًمتجٜمت٥م وذًمتؽ اجلتٞمش ًمّمت٤مًمح اًمت٘مٜمٞمت٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمع سم٤مًمتٕم٤مىمد أطمٞم٤مًٟم٤م األيم٤مديٛمٞم٦م وشم٘مقم

 ذم الؾمتٞمام ،ىم٤مٟمقٟمٞمت٦م أو أضمٜمٌٞمت٦م حم٤مذير ُمـ اًمّمٗم٘م٤مت سمٕمض قمغم يؽمشم٥م ىمد ُم٤م اًمٕمًٙمري٦م اعم١مؾم٦ًم

  -(1) اًمٖمرب ُمع اًمّملم شمٕم٘مده٤م اًمتل اًمّمٗم٘م٤مت

 ىمٜمٌٚمتت٤منل ومٞمٝمت٤م سمتام اعمٝمٛمت٦م اًمٜمتت٤مئ٩م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م أطمرزت ،اًمًت٦م اًمٕم٘مقد هذه ورم

 االىمتّمت٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م ذم ضمٝمقده٤م شمٌذل وفمٚم٧م ،لصٜم٤مقمل وىمٛمر

 اًمدراؾمت٤مت ـم٤مًم٥م أًمػ 10 ُمـ أيمثر ىمٌٚم٧م ،ذًمؽ إمم إو٤موم٦م - اًمقـمٜمل اًمدوم٤مع وسمٜم٤مء واالضمتامقمٞم٦م

 فمايمقوة أىمػواء األىماديؿقة دم ويعؿل - اًمتٙمٜمقًمقضمل اإلسمداع ذم سم٤مرزيـ أيمٗم٤مء إمم إلقمدادهؿ اًمٕمٚمٞم٤م

 ًمأليم٤مديٛمٞم٦م أيم٤مديٛمًٞم٤م 801 ومٞمٝمؿ سمام ،ُمتخّمص ومٜمل أًمػ 32  : وايمتؽـويموصمقا ايمعؾوم دم اظمستوى

 -(8) ًمٚمٝمٜمدؾم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمأليم٤مديٛمٞم٦م أيم٤مديٛمًٞم٤م 03و ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 قمتغم اًمٓمٚمٌت٦م وشمِمتجع ،واًمديمتقراه اعم٤مضمًتػم درضم٤مت ُمٜمح طمؼ ٚمقماًمٕم أليم٤مديٛمٞم٦م وأصٌح

 ضمديتدة ظمؼمات وايمت٤ًمب األظمرى اًمدول ذم جيري ُم٤م قمغم ًمٚمتٕمرف ظم٤مرضمٞم٦م ُمٜمح قمغم احلّمقل

  -(3) ظمؼماشمٜم٤م إمم شمْمٞمػ

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ذم أيم٤مديٛمٞمت٦م درضم٦م أقمغم هق ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤مأليم٤مديٛمٞم٦م األيم٤مديٛمل وًم٘م٥م

 - احلٞمت٤مة ـمتقل سم٤مًمنمتف األيمت٤مديٛمل يتٛمتتع اًمّمتلم ذم - ؾمٜمتلم يمؾ ُمرة اجلدد اظمتٞم٤مر وجيري سم٤مًمّملم،

   -(1) اًم٘مديؿ اعم١مهؾ ذي األيم٤مديٛمل ًم٘م٥م قمغم ؾمٜم٦م 36 قمٛمره يتج٤موز اًمذي األيم٤مديٛمل حيّمؾ

 : وايمتخطقط ايمعؾؿي ايمبحث مـظامت  -2

 راتاإلدا إذاف حتتت٧م أو ،اًمّمتتٞمٜمل جمٚمتتس ذم اعمختٚمٗمتت٦م اإلدارات إذاف حتتت٧م شمٕمٛمتتؾ

 هتذه وشمْمتٓمٚمع وهمػممهت٤م- اجلٞمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمقم وأيم٤مديٛمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م اًمٕمٚمقم أيم٤مديٛمٞم٦م ُمثؾ اعمحٚمٞم٦م

 اطمتٞم٤مضمت٤مت ُمتع يتقايمت٥م سمتام ًداضمٞمت ً٘مت٤مشمٓمٌٞم اًمٌحت٨م ٟمتت٤مئ٩م شمٓمٌٞمؼ ُمـ أؾم٤مؾمٞم٦م سمٛمٝمٛم٦م اعمٜمٔمامت

  - إًمٞمٝم٤م شمٜمتٛمل اًمتل واعمٜم٤مـمؼ اإلدارات

                                                 
 .   53( فٛصٞ قغٓ قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ؽٝ ضؾ3١) ١ٍُ فٟ ٌج ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌٛٛ ٌطىٕ ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .   6حٚ ؾ١

 . 126( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

 .   65( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 : واظمـاصمم اظمصاكع سمديرها ايمتي األزمحاث مـظامت -3 

 ُمتـ اًمٕمديتد وأؾمًت٧م ،واًمٌٜمت٤مء وشمٓمتقيره جاإلٟمتت٤م جم٤مل ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمٛمٝمٛم٦م وشم٘مقم

 هب٤م- اخل٤مص٦م األسمح٤مث وُم١مؾم٤ًمت واعمٜم٤مضمؿ اًمٙمؼمى اعمّم٤مٟمع

 : ايمعارم ايمتعؾقم ممؽمسات إرشاف حتت سمعؿل ايمتي األزمحاث مـظامت  - 4

٤مت ُمـ اًمٕمديد هب٤م ويقضمد  اعمتخّمّملم واعمٝمٜمدؾملم ًمٕمٚمامءا ُمـ اًمٕمديد هب٤م يٕمٛمؾ اًمتل اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم١مؾم

 ،اًمٕمت٤مزم ًمٚمتٕمٚمتٞمؿ ُم١مؾمًت٦م 860 سم٤مًمّمتلم ُيقضمد يم٤من م 1414 قم٤مم ومٗمل -واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اعمج٤مل ذم

٤مت هذه ُمـ 216 ُيقضمد يم٤من م1442 قم٤مم وطمتك  اعمتخّمّملم ُمـ 131،633 هب٤م يٕمٛمؾ اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم١مؾم

 - (1) عمٝمٜمدؾملموا اًمٕمٚمامء ُمـ 301،633 ُمٜمٝمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اعمج٤مل ذم

  : يمؾطب ايمصقـقة األىماديؿقة -5

 ًمٚمٕمٚمتقم اًمّملم ذم وطمٞمد ُمريمز وهل ،م 1401 قم٤مم ذم ًمٚمٓم٥م اًمّمٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م شم٠مؾم٧ًم

 ) ؿمتٞمخف وضم٤مُمٕمت٦م األيم٤مديٛمٞمت٦م وشمتٕم٤مون - اًمقـمـ ُمًتقى قمغم اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واألسمح٤مث اًمٓمٌٞم٦م

 اًمتٕمٚمتٞمؿ الرشم٘مت٤مء واخلتؼمات احل٤مضمت٤مت وشمت٤ٌمدل اإلداري٦م اآلًمٞم٦م طمٞم٨ُم  ُمـ سمٌٙملم اًمٓمٌٞم٦م ( االحت٤مد

 ُمٕمٝمتد ومٞمٝمت٤م سمام ( ومرقملم )وُمٕمٝمديـ ًمألسمح٤مث ُمٕمٝمد 13 األيم٤مديٛمٞم٦م متتٚمؽ - اًمٕمٚمٛمٞم٦م واألسمح٤مث

 ،اًم٘مٚم٥م ذايلم أُمراض أسمح٤مث ُمٕمٝمد ،األؾم٤مد اًمٓم٥م أسمح٤مث ُمٕمٝمد ،ريريتاًمً اًمٓم٥م أسمح٤مث

 ُمٕمٝمد ،األورام أسمح٤مث دُمٕمٝم ،اًمٓمٌٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت أسمح٤مث ُمٕمٝمد ،واألدوي٦م اًمٕم٘م٤مىمػم أسمح٤مث ُمٕمٝمد

 ،ومرقمٞمت٦م ُمٕم٤مهتد ومخًت٦م ،اًمدىمٞم٘م٦م اًمدائرة أسمح٤مث ُمٕمٝمد ،اًمٓمٌٞم٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أسمح٤مث

 -(8) دراؾمٞم٦م ُمٕم٤مهد ومخ٦ًم ،هيري٦م ُمًتِمٗمٞم٤مت وؾمٌع

  : ايموؿمـي زمايمدهماع اخلاصة األزمحاث مـظامت -6

 (-3) اًمقـمٜمل اًمدوم٤مع شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مل ذم احلديث٦م سم٤مًمتٓمقرات هتتؿ

                                                 
١ٕس  ل  ػرذ( 3) ص١ ٌطؿشذس ٌج ؼض٠ض قّذٞ :  ج ؾ١دس   أذؼحد٘دح  عسدسج ٌج ٌٛٛ ٌطحس٠خ١دس  جأل٠ذ٠  - 342ٚجاللطصدحد٠س، ِشؾدغ عدحذك، صـد صـد  ٚج

341   . 

 . 5( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

ٌطح2) ٚج ؾ١س  ٌٛٛ ٘ح جأل٠ذ٠ ١ٕس  لدسجعس أذؼحد ص١ ٌطؿشذس ٌج ٞ :  ج ؼض٠ض قّذ شؾغ عحذك، صـ ( ػرذ ٌج ٚجاللطصحد٠س،ِ   .341س٠خ١س 
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  : ايمزرافمقة يمؾعؾوم ايمصقـقة األىماديؿقة - 7

 واًمٌحتقث اًمتٓمتقير ذم ُمًتئقًمٞم٦م حتٛمتؾ ،اًمزراقمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمألسمحت٤مث وـمٜمتل ضمٝم٤مز هل

 34 ًمأليم٤مديٛمٞم٦م وشم٤مسمٕم٦م - اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وصٜم٤مقم٦م وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م اهل٤مُم٦م اًمزراقمٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد

 اًمزراقمٞمت٦م ًمٚمت٘مٜمٞمت٦م اًمٜمنمت دار 1  ،اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾم٤مت ًمٓمالب ُمٕمٝمد1 ،األسمح٤مث ( ُمريمز ) ُمٕمٝمًدا

 ذم 3 ،اعمتقار شمرسمٞمت٦م ذم 16 ،اًمزراقمت٦م ذم  ختّمص 11 ،اعمٕم٤مهد هذه سملم وُمـ - اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 متتٚمتؽ يمتذًمؽ ،اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ذم 0 ،اًمٌٞمئٞم٦م واعمقارد االىمتّم٤مد

 اًمقزارة، ُمًتقى قمغم ُمٝماًم  خمتؼًما 86و ،اًمقـمـ ُمًتقى قمغم ُمٝمٛملم ُمٗمتقطملم خمتؼميـ األيم٤مديٛمٞم٦م

 قمتغم ًمٚمجتقدة واالظمتٌت٤مر واًمٗمحتص ًمٚمٛمراىمٌت٦م ُمريمز 82 ،اًمقـمٜمٞم٦م اعمح٤مصٞمؾ إصالح ُمرايمز 1

 سمتذور ضمتقدة سمًتت٤من11 ،اًمتقـمـ ُمًتقى قمغم اعمح٤مصٞمؾ سمذور ُمقارد سمٜمؽ 1 ،اًمقزارة ُمًتقى

 -ويٕمٛمؾ(1) اعمقار وشمرسمٞم٦م ٦مًمٚمزراقم خمتؼمة ُمزرقم٦م 81 ،اًمٜم٥ًم اًم٘مري٦ٌم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واعمقارد اعمح٤مصٞمؾ

 -(8) ومرًدا 0402 هب٤م

 : Engineering Chinese Academy ( CAE ) اهلـدؽمة يمعؾوم ايمدويمة أىماديؿقة -8

 االؾمتِمت٤مرات شم٘متديؿ ضم٤مٟمت٥م إمم اهلٜمدؾمتٞم٦م سمت٤مًمٕمٚمقم وهتتؿ - (3) م1441 يقٟمٞمق ذم شم٠مؾم٧ًم

 ُمٜمت٤مـمؼ ذم اهلٜمدؾمت٦م أسمحت٤مث ُمرايمتز وشمٜمتنمت ،األظمترى األسمح٤مث عمرايمز واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 -(1) اهلٜمدؾم٦م ومروع ؿمتك ذم قم٤ممل أًمػ 16 سمٜمحق ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء قمدد وي٘مدر ،اًمذايت احلٙمؿ

  : ايمتايمقة ايموـمائف يمؾفـدؽمة ايمصقـقة األىماديؿقة سُممدي

  - اًمت٘مٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م صٜم٤مقم٤مت قمغم حتتقي ُمِم٤مريع إمم احلٙمقُم٦م إرؿم٤مد ,1         

  - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم هٜمدؾم٦م ٤مي٤مسم٘مْم اخل٤مص٦م اًمدراؾم٤مت شمٌٜمل ,8         

 - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم هٜمدؾم٦م ذم واًمدوزم اعمحكم اًمتٕم٤مون شمٜمٔمٞمؿ ,3         

  - اًمٕمٚمقم هٜمدؾم٦م ذم واًمًٞم٤مؾم٤مت اًمٌح٨م ٟمت٤مئ٩م ٟمنم ,1         

                                                 
ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1) ١ٍُ فٟ ٌج ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌطىٌٕٛٛ ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .   7( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١

 .   65( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

١ٕس  لدسجعس أذؼح3) ص١ ٌطؿشذس ٌج ٞ :  ج ؼض٠ض قّذ شؾغ عحذك، صـ ( ػرذ ٌج ٚجاللطصحد٠س،ِ  ٌطحس٠خ١س  ٚج ؾ١س  ٌٛٛ ٘ح جأل٠ذ٠  .   342د

شؾغ عحذك، صـ صـ 4) ١ٕس،ِ  ص١ كضحسز ٌج غ١شز ٌج  ِٟ ٘ح ف ٚضأغ١ش ١ِس  ٌٛم ُ أقّذ : ج ىش٠ ٗ أقّذ ػرذ ٌج ؾ١  ٚ)225 - 226 . 
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 : أومسام ؽمبعة من اهلـدؽمقة يمؾعؾوم ايمدويمة أىماديؿقة وسمتؽون

  - اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ,1       

  - اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واهلٜمدؾم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت هٜمدؾم٦م ,8       

  - اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م اعمٕم٤مدن هٜمدؾم٦م ,3       

  - واًمتٕمديـ اًمٓم٤مىم٦م هٜمدؾم٦م ,1       

  - ُمٕمامري٦م وهٜمدؾم٦م ،يمٝمروُم٤مئٞم٦م هٜمدؾم٦م ،اعمدٟمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ,0       

  -(1) واًمّمح٦م اًمٓم٥م هٜمدؾم٦م ,1       

  : يمؾغازمات ايمصقـقة األىماديؿقة -9

 وهق ،م 1403 ؾمٜم٦م ذم شم٠مؾمس ،سمٌٙملم اًمٖمرسمٞم٦م اًمْم٤مطمٞم٦م ذم يقيتِمٞمقان ضمٌؾ ؾمٗمح ذم ُأىمٞمٛم٧م

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م- اًمٖم٤مسمت٤مت عمّمتٚمح٦م شمت٤مسمع ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمج٤مالت ُمتٕمدد اضمتامقمل ظمػمي قم٤مم قمٚمٛمل ُمٕمٝمد

 اظمتٌت٤مر ُمرايمتز أرسمٕمت٦م ،واًمتٓمقير ًمألسمح٤مث ُمرايمز صمالصم٦م ،قمٚمٛمًٞم٤م ُمٕمٝمًدا رتقمِم اصمٜم٤م إلدارشمف ختْمع

 ًمتإلدارة ظم٤موتٕم٦م سمٚمدي٤مت أو احلٙمؿ ذاشمٞم٦م )ُمٜم٤مـمؼ ُم٘م٤مـمٕم٦م قمنمة إطمدى ذم شمٜمتنم اًمتل ،اًمٖم٤مسم٤مت

 وىمقاقمتد اًمٖم٤مسمت٤مت واؾمتتٖمالل اؾمتتخدام وذم اًمٌحتقث ذم  اًمرئٞمًتٞم٦م اعمٝمتامت حتٛمؾ اعمريمزي٦م(-

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمِمت٤ميمؾ شمًتقي٦م ،اًمٚمٞمٜمت٦م اًمٕمٚمتقم ودراؾم٦م اًمتٜمٛمقي٦م اًمدراؾم٦م االؾمتخدام،

 اًمٕمٍمتي٦م- اًمٖم٤مسمت٤مت سمٜمت٤مء ظمدُمت٦م أضمؾ ُمـ اًمٖم٤مسم٤مت سمٜم٤مء أصمٜم٤مء ٤مؾمٞم٦ماألؾم اعمٝمٛم٦م اعمتٕمددة اًمِمٛمقًمٞم٦م

 ،ومح٤ميتٝمت٤م اإليٙمقًمقضمٞمت٦م اًمٖم٤مسمت٤مت سمٞمئ٦م ،اًمٖم٤مسم٤مت شمرسمٞم٦م إمم واًمدراؾم٦م األسمح٤مث جم٤مالت وشمتٓمرق

 احلنمتات ،اًمٖم٤مسمت٤مت عمٜمتجت٤مت اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمت٦م اعمٕم٤مجلت٦م ،اخلِمت٥م واؾمتتٖمالل شمّمٜمٞمع اعمقارد، إدارة

 -(8) اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ُم٤متواعمٕمٚمق اًمٖم٤مسم٤مت اىمتّم٤مد ،اعمٗمٞمدة

                                                 
(1) An Evaluation of China's Science &Technology System and its Impact on the Research 

Community 2222,op,cit,p.25 . 

ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1) ١ٍُ فٟ ٌج ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ؾ١ح  ٌطىٌٕٛٛ ٚج  َ ؼٍٛ غ ٜآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .   6( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١
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 خمتؼمات وصمامٟمٞم٦م اًمدوًم٦م ُمًتقى قمغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اهلٜمدؾمٞم٦م ًمٚمٌحقث ُمريمزيـ أىم٤مُم٧م وىمد

   -(1) اًمقزارة ُمًتقى قمغم ه٤مُم٦م ُمٜمٗمتح٦م

 : االصمتامفمقة يمؾعؾوم ايمصقـقة األىماديؿقة -10

 ،لماًمّم ذم  االضمتامقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ًمٌحقث أيم٤مديٛمٞم٦م هٞمئ٦م أقمغم وهل ،م 1422 قم٤مم ذم شم٠مؾم٧ًم

 اًمٗمتروع ُمتـ سمتف متتت٤مز سمتام اإلسمداقمٞمت٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٌحقث اًمٜمٔمري٦م اًمدراؾم٤مت قمغم شمنمف وهل

 ُمٕمٝمتد 31 يتٌٕمٝمت٤م األيم٤مديٛمٞم٦م وهذه - اًمقومػمة واعمٕمٚمقُم٤مت اًمٙمثػميـ واأليمٗم٤مء اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمدراؾمٞم٦م

 ُمتٜمٝمؿ ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحقث ذم ُمتخّمص 3866 ُمـ أيمثر ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ ،سمحقث ُمريمز 10و سمحقث

 ُمتـ جمٛمققمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م االضمتامقمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم أيم٤مديٛمٞمت٦م ذم ويٕمٛمتؾ - اًمرومٞمع عمًتقىا قمغم 1121

 واًمِمت٤ٌمب ،واألضمٜمٌٞمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞمت٦م األوؾمت٤مط ذم اعمحٜمٙمتلم واًمٕمٚمتامء اخلتؼماء ُمِم٤مهػم

 جمت٤مل ذم ُمت١مظمًرا يمٗمت٤مءاهتؿ ئمٝمترون سمتدءوا اًمتذيـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم اعمتخّمّملم واًمٙمٝمقل

  - األيم٤مديٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٤مت سمحقث

 أهمًتٓمس ذم   اًمدراؾمتٞم٦م األىم٤ًمم ٟمٔم٤مم رؾمٛمًٞم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م اًمٕمٚمقم أيم٤مديٛمٞم٦م أٟمِم٠مت

 وىمًتؿ االىمتّمت٤مد وىمًؿ واًمٗمٚمًٗم٦م واًمت٤مريخ األدب ىمًؿ قمغم األىم٤ًمم هذه وشمِمتٛمؾ ،م 8661

 جيتري يمتام ،اعم٤مريمًتٞم٦م سمحتقث وىمًؿ اًمدوًمٞم٦م اًمٌحقث وىمًؿ االضمتامقمٞم٦م واًم٘مقاٟملم اًمًٞم٤مؾم٤مت

 شمٕمت٤مدل األىمًت٤مم شمٚمتؽ ألقمْمت٤مء األيم٤مديٛمٞم٦م اعمٙم٤مٟم٦م - اًمتقازم قمغم أظمرى أىم٤ًمم إلٟمِم٤مء اًمتخٓمٞمط

  -(8)اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمقم سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م األيم٤مديٛمٞملم ُمٙم٤مٟم٦م

  : ايمبقئة محاية يموزارة ايمتازمع ايمبقئقة ايمعؾوم ألزمحاث ايمصقـي اظمعفد -11

 ذم ػمةيمثت وـمٜمٞم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م إٟمج٤مزات أطمرز ىمد - م 1423 قم٤مم ديًٛمؼم ُمـ 31 ذم شم٠مؾمس

 أسمحت٤مث ،واالؾمتتٖمالل ًمالؾمتخدام األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م ،اًمٌٞمئٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م جم٤مالت

  ذم اًمٌحقث ُمـ رئٞمًًٞم٤م ُمٌدقًم٤م قمٚمٛمًٞم٤م هٞمٙماًل  يِمٙمؾ مم٤م ،اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ودراؾم٦م

                                                 
 .   65( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 .  172( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 واإلٟمتت٤مج ًمٌٞمئٞمت٦ما واًمًتالُم٦م اًمٌٞمئٞمت٦م اهلٜمدؾم٦م شم٘مٜمٞم٦م اإليٙمقًمقضمٞم٦م واًمٌٞمئ٦م اعم٤مئٞم٦م واًمٌٞمئ٦م اهلقاء

 ،ًمٚمدراؾمت٦م ُمريمتًزا ،ًمألسمح٤مث  ُمٕم٤مهد أرسمٕم٦م طمٙمٛمف حت٧م وُأٟمِمئ٧م - اًمدائري واالىمتّم٤مد اًمٜمٔمٞمػ

 وصمالصم٦م ادم٤مه 13 قمغم يمٚمٝم٤م شمِمتٛمؾ اًمتل اًمٗمٜمٞم٦م اخلدُم٤مت وضمٝم٤مز ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألسمح٤مث ُمّم٤مًمح مخس

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م ًمأليم٤مديٛمٞمت٦م أيمت٤مديٛمل صمالصمت٦م اعمٕمٝمتد ذم ويٕمٛمتؾ - اًمتقزارة ُمًتقى قمغم ه٤مُم٦م خمتؼمات

٤ًٌم سم٤مطمًث٤م 16 ،ًمٚمٝمٜمدؾم٦م  ًمٌٜمت٤مء ًمٚمٛمٕمٚمٛمتلم سمٙملم ضم٤مُمٕم٦م ُمع يتٕم٤مون أٟمف إمم إو٤موم٦م ،ديمتقر ُم٤مئ٦م وشم٘مري

 ألقمتامل واطمدة وحمٓم٦م اعم٤مضمًتػم ُم١مهؾ ُمٜمح ٟم٘م٤مط ومخس اًمٌٞمئٞم٦م واهلٜمدؾم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمديمتقر ٟم٘مٓم٦م

 -(1)اًمديمتقر

  : ايمطبقعقة يمؾعؾوم ايمصقـقة ايموؿمـقة اظممؽمسة -12

 اعمتحتدة سم٤مًمقاليت٤مت ًمٚمٕمٚمتقم اًم٘مقُمٞمت٦م ًمٚمٛم١مؾمًت٦م األؾمس ٟمٗمس قمغم ؾم٦ًماعم١م هذه ؿُمٙمٚم٧م

 ،اًمٗمٞمزي٤مء قمٚمقم ذم واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمٌحقث سمتٛمقيؾ ظم٤مص٦م وهل - م1430 قم٤مم ذم األُمريٙمٞم٦م

 -(8) ءاًمٙمٞمٛمٞم٤م وقمٚمقم  األطمٞم٤مء وقمٚمؿ ،واًمري٤موٞم٤مت

 ًمألسمحت٤مث ـمٜمٞمت٦ماًمق األضمٝمتزة ُمتـ يمٌتػم قمتدد اًمّمتلم ذم شُمقضمد ،آٟمًٗم٤م ُذيمر ُم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م

  -(3) إًمخ اعمٕمامري٦م اًمٕمٚمقم أسمح٤مث وُمٕمٝمد ًمألؾمٚمح٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث ُمٕمٝمد ومٞمٝم٤م سمام ،واًمتٓمقير

 طمٞم٨ُم  واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم سم٘مٓم٤مع اًمٕم٤مُمٚملم قمدد طمٞم٨ُم  ُمـ قم٤معمًٞم٤م األومم هل اًمّملم أن يمؿ

 وشمٓمتقير سمحتقث ذم يٕمٛمٚمتقن أًمتػ  وصمالصملم وؾمت٦م ُمٚمٞمقن ُمٜمٝمؿ ،ومرد ُمٚمٞمقن 30 قمددهؿ يّمؾ

 ـمالب قمدد إمج٤مزم يٌٚمغ - اعمج٤مل هذا ذم سم٤مًمٕم٤ممل اًمث٤مين اعمريمز حتتؾ واًمّملم ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

٤ًٌم ُماليلم مخ٦ًم ٟمحق اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ذم   ويتخرج ،ُمٚمٞمقًٟم٤م 80 طم٤مًمًٞم٤م اجل٤مُمٕم٤مت   -(1) ؾمٜمقًي٤م ـم٤مًم

 إذن ،ٞمٜمٞملمًمٚمّمت اًمٙمؼمى اًمٜمٛمقذضمٞم٦م اًمّمقرة رؾمؿ سم٢مقم٤مدة ىم٤مم ريـتاًمٕمِم اًم٘مرن إن ىمٚمٜم٤م وإذا

 -(0) اًمٜمٛمقذضمٞم٦م اًمّمقرة شمٚمؽ رؾمؿ قمٛمٚمٞم٦م ذم األمهٞم٦م هم٤مي٦م ذم دوًرا ًمٕم٧ٌم احلديث٦م وم٤مًمٕمٚمقم

                                                 
 .   ١2ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ2)

(2) An Evaluation of China's Science &Technology System and its Impact on the Research 

Community 2222,op,cit,p.5. 

 .   ١ٍ2ُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ2)

(4) http://www.chinatoday.com.cn. 

 .   122( ٚٚذٓ : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ ل جٌطمذَ ٔكٛ جٌّغطمرً جٔطولاح ِٓ جٌّح ٟ ل، جٌؿضء جألٚي،  ِشؾغ عحذك، صـ 4)
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  : والتكهولوجيا للعلوم الوطهية واملشاريع اخُلطط ثانًيا:

 ًمٚمٌحتقث اًمِمت٤مُمٚم٦م اخلُٓمتط ُمتـ ؾمٚمًتٚم٦م اًمّملم ـمرطم٧م ،اًمٕمنميـ اًم٘مرن صمامٟمٞمٜمٞم٤مت وُمٜمذُ 

 سمّمتقرة اًمِمت٤مُمٚم٦م اًمتٜم٤مومًتٞم٦م اًمدوًمت٦م ىمتدرة رومتع إمم ٦مه٤مدومت ،واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل واًمتٓمقير

 اعمِم٤ميمؾ حلؾ اخلُٓم٦م ُمٜمٝم٤م ،واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم إؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 رئٞمًًٞم٤م ىمقاًُم٤م ؿمٙمٚم٧م ىمد وهل ،ل 423 ل واخلٓم٦م ل 313 ل واخلٓم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم اًمٗمٜمٞم٦م

 اخلٓمط ُمـ وهمػممه٤م اعمِمٕمؾ وظمٓم٦م اًمنمارة ظمٓم٦م شمٚمٕم٥م ٜمامسمٞم ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م خلٓم٦م

 -(1) واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مدرات رومع ذم ه٤مًُم٤م دوًرا

 ،ُمٌدقمت٦م دوًمت٦م ًمٌٜمت٤مء اخلت٤مص اعمٖمتزى ذات اعمٝمٛم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعمِم٤مريع ويمذًمؽ

 اشمٞمجٞم٦ماإلؾمتؽم اعمٜمتجت٤مت شمٓمقير إمم اعمِم٤مريع شمتٓمرق - صٞمٜمٞم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م أهداف طم٥ًم وخُتٓمط

 دمت٤موز ـمريتؼ قمتـ اًمٙمٌػمة اعمِم٤مريع وسمٜم٤مء ،اًمٕم٤مُم٦م اًمّمٗم٦م ذات اجلقهري٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت ودم٤موز اعمٝمٛم٦م

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اعمٝمٛم٦م األؿمٞم٤مء سملم ُمـ رء أهؿ ومتٕمد - اعمقارد ودمٛمع اعمحقري٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت

 قمتغم وشُم١مصمر واوح٦م ٤مأهداومً  اعمٝمٛم٦م اعمِم٤مريع متت٤مز - اعمًت٘مٌٚمٞم٦م قمنمة اخلٛمس اًمًٜمقات ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 شمتدومع طمتك يمٌػًما شم٠مصمػًما اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م واًمًالُم٦م واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م

  -(8) سم٘مقة شمٜمٛمٞمتٝم٤م

 اعمٞمتزات اًمدوًم٦م يم٥ًم ؿم٠مٟمف ُمـ سم٘مقة اعمت٘مدُم٦م اًمدول اًمّملم ًمدظمقل االؾمؽماشمٞمجل وم٤مًم٘مرار

 واعمِمت٤مريع اخلُٓمتط ُمتـ اًمٕمديتد إىم٤مُمت٦م ذم اًمنمتوع إمم شمٚمجت٠م اًمّمتلم ضمٕمتؾ ُمت٤م وهذا ،اًمٜمًٌٞم٦م

  :(3) يكم ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ىمدرهت٤م ًمتٓمقير اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

                                                 
 .     212 – 222( جٌص١ٓ، دجس جٌٕؿُ جٌؿذ٠ذ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ  1)

                      ١دددٛجْ، ضؾدددحٔغ آٜ ؽددد١ٛ : جٌؼٍدددَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١دددح ٚجٌطشذ١دددس ٚجٌطؼٍددد١ُ فدددٟ جٌصددد١ٓ، ِشؾدددغ عدددحذك، صدددـ ( ؽدددٝ ضؾددد١حٚ ؾ2)

 .   67 - 66صـ 

صدـ                    ( ئذشج١ُ٘ جألخشط  : أعشجس ضمذَ جٌص١ٓ ل دسجعس فٟ ِوِف جٌمٛز ٚأعرحخ جٌصؼٛد ل، ِشؾغ عدحذك،3)
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  : 748 اظممموع -1

 ُمٕمٚمقُمت٤مت ُمٕم٤مجلت٦م ٟمٔمت٤مم ُمنمتوع : هق طمٞمقي٦م قمٚمٛمٞم٦م سمحقث ُمنموع شمٜمٗمٞمذ اًمّملم سمدأت

 ذم ل الي ؿمتقان ل اًمراطمتؾ اًمدوًمت٦م جمٚمتس رئتٞمس ُمقاوم٘مت٦م قمتغم احلّمقل سمٕمد اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم٘م٤مـمع

 اعمنمتوع هذا يتْمٛمـ ل 213 روعتاعمِم ل اؾمؿ حيٛمؾ اعمنموع هذا سم٠من قمٚماًم  ،م 1421 ًٓمسأهم

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م سم٤معم٘مت٤مـمع اعمٕمٚمقُمت٤مت وومٝمترس اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤معم٘م٤مـمع االشمّم٤مالت : ومرقمٞم٦م ُمنموقم٤مت صمالصم٦م

 اًمث٤مٟمٞمت٦م اًمثقرة سمٛمث٤مسم٦م 213 اعمنموع وُيٕمد - اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤معم٘م٤مـمع اعمٙمتقسم٦م ًمٚمقطم٤مت اًمدىمٞمؼ واًمتّمقير

 ،واًمٚمٞمتزر اًمٙمٛمٌٞمقشمر قمٍم ذم اًمٓم٤ٌمقم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م دظمٚم٧م سمحٞم٨م ،اًمّملم ذم اًمٓم٤ٌمقم٦م ًمقضمٞم٤مًمتٙمٜمق

  -(1) واًمذيمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمرىمٛمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم٘م٤مـمع قمٛمٚمٞم٦م ريعتشمً إمم أدى مم٤م

 شمّمقير ُمقوقع سمٙملم ضم٤مُمٕم٦م ذم ل ؿمٞمقان واٟمغ ل اعم٤ًمقمد األؾمت٤مذ ـمرح ،م 1420 قم٤مم وذم

 - اًمٚمٞمتزري اًمتّمتقير ٟمٔمت٤مم ُمتـ اًمراسمتع اجلٞمؾ وشمٓمقير سمح٨م أي ،ىمٞمً٘م٤مد شمّمقيًرا اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم٘م٤مـمع

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم إٟمجت٤مزات ُمتـ يم٢مٟمجت٤مز اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمٛم٘م٤مـمع اًمٚمٞمزري اًمتّمقير ٟمٔم٤مم ُأظمتػم

 - اًمدوًمٞمت٦م ًمٚمٛمخؽمقمت٤مت ضمٜمٞمػ عمٕمرض اًمذهٌٞم٦م سم٤معمٞمداًمٞم٦م ووم٤مز ،م 1431 قم٤مم اًمّملم ذم اًمٕمنمة

 سمٞمتٜمام ،م 1432 قمت٤مم ذم اًمقـمٜمل واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ًمٚمت٘مدم األومم اًمدرضم٦م ُمـ سم٤مجل٤مئزة ووم٤مز

  - األومم سمٞمِمٜمغ سمج٤مئزة ل ؿمٞمقان واٟمغ ل اعم٤ًمقمد األؾمت٤مذ وم٤مز

 صتٞمٜمٞم٦م ضمريتدة أول إصدار ذم ل اًمٞمقُمٞم٦م االىمتّم٤مد صحٞمٗم٦م ل ٟمجح٧م ،م 1432 ُم٤ميق وذم

 سمقاؾمتٓم٦م ٕمٞمت٦ماعمٓمٌ اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعم٘م٤مـمع وشمٜمْمٞمد اًمٙمٛمٌٞمقشمر ؿم٤مؿم٦م ـمريؼ قمـ صٗمح٤مهت٤م شمٕمديؾ جيري

 ُمتـ %40 يٗمتقق وُمت٤م اجلرائد دور ُمـ %44 ذم اًمٜمٔم٤مم هذا وُأؾمتخدم - اًمٚمٞمزري اًمتّمقير ٟمٔم٤مم

 شمتٛمثتؾ اًمٓم٤ٌمقم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم صمقرة إهن٤م - م 1443 قم٤مم طمتك اًمّملم ذم واعمجالت اًمٙمت٥م ُمٓم٤مسمع

 -(8) واًمٜم٤مر اًمرص٤مص حمؾ واًمٙمٛمٌٞمقشمر اًمٚمٞمزر إطمالل ذم

                                                 
 .   124 – 123شفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼ1)

 .    124( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)
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  : وايمتؽـويموصمقا زمايمعؾوم ايمػـقة لاظمشاىم حلل ايموؿمـقة اخُلطة  -2

  وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ظُمٓم٦م أول هل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم اًمٗمٜمٞم٦م اعمِم٤ميمؾ حلؾ اًمقـمٜمٞم٦م اخلُٓم٦م

 اخلت٤مُمس اًمتقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمتس اخل٤مُمًت٦م اًمدورة أضم٤مزهت٤م ،واالٟمٗمت٤مح اإلصالح ؾمٞم٤مؾم٦م شمٓمٌٞمؼ سمٕمد

 ذم صتٞمٜمٞم٦م ٜمقًمقضمٞمت٦موشمٙم قمٚمٛمٞمت٦م ظُمٓمت٦م أيمتؼم وهل - م 1438 ٟمقومٛمؼم ُمـ 36 ذم اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب

 طمتؾ شمًتتٝمدف اًمتقـمٜمل االىمتّمت٤مد ًمٌٜم٤مء اًمرئٞمز ًمٚمٛمج٤مل ُمقضمٝم٦م اخلُٓم٦م هذه - اًمٕمنميـ اًم٘مرن

 ،اًمقـمٜمٞمت٦م واالضمتامقمٞمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م قمٛمٚمٞمت٦م ذم  واًمٕم٤مُمت٦م واعمٗمت٤مطمٞمت٦م اًمتقضمٞمٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 اعمقارد وُمًح دواعمقار واعمقاصالت واًمٓم٤مىم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت اًمزراقم٦م جم٤مالت وشمتٜم٤مول

 ُمتـ اًمٞمتقم طمتتك وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ظُمٓم٦م أيمؼم وهل - واًمّمح٦م واًمٕمالج واًمٓم٥م اًمٌٞمئ٦م ومح٤مي٦م

 اخلُٓمتط سمتلم اًمتقـمٜمل االىمتّمت٤مد قمتغم واًمت٠مصمػمات ومٞمٝم٤م اعمِم٤مريملم واًمٕم٤مُمٚملم االؾمتثامرات طمٞم٨ُم 

 ٤مُمكمقمت ُمتـ اآلالف راتتقمِمت اخلُٓمت٦م هتذه ذم يِم٤مرك - سم٤مًمّملم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمقـمٜمٞم٦م

  -(1)يمٚمٝم٤م اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث وُمريمز ُمٕمٝمد أًمػ ُمـ أيمثر ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث

  031 اخلُٓم٦م هذه ٟمٔمٛم٧م اًمت٤مؾمٕم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م إمم اًم٤ًمدؾم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ُمـ اًمٗمؽمة وذم

 وطمّمٚم٧م ،يقان ُمٚمٞم٤مر 32،4 شمٙم٤مًمٞمٗمٝم٤م إمج٤مزم سمٚمغ ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِم٤ميمؾ حلؾ ُمنموقًم٤م

 وذم - اعم٤ٌمذة االىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مئدات ُمـ يقان ُمٚمٞم٤مر 863،32 وطم٘م٘م٧م اظمؽماع سمراءة 8131 قمغم

 ،ُمقوتقع 0166 ُمـ أيمثر ذم ُمنموقًم٤م 801 اخلُٓم٦م ٟمٔمٛم٧م وطمده٤م اًمت٤مؾمٕم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ومؽمة

 اعمٜمت٤مـمؼ دسمرهتت٤م اًمتتل األُمتقال سمٚمٖمت٧م سمٞمتٜمام ،يتقان ُمٚمٞمت٤مر 0،80 هلت٤م اعمريمتزي اعم٤مزم اًمدقمؿ سمٚمغ

 ُمتـ أيمثتر ذم وشمٙمٜمقًمتقضمل قمت٤ممل أًمتػ 26 ُمتـ أيمثر وٟمٔمٛم٧م ،يقان ُمٚمٞم٤مر 12،23 واًمقطمدات

 ،وأضمٜمٌٞمت٦م حمٚمٞمت٦م سمتراءة 1366 ُمـ وأيمثر وُمٕمٝمد أيم٤مديٛمٞم٦م 1666 ُمـ أيمثر ُمـ ختّمص 0166

 ىمت٤مدر ُمتخّمتص 86666 ٟمحتق وأقمدت ،ًمٚمتج٤مرب ٟمٛمقذضمٞم٦م ىم٤مقمدة 1066 ُمـ أيمثر وأىم٤مُم٧م

 اًمٕم٤مئتدات ُمتـ يتقان ُمٚمٞم٤مر 136 ـُم أيمثر وطم٘م٘م٧م ،إٟمت٤مج دم٤مرب وذي واًمتٓمقير اًمٌحقث قمغم

  -(8) يقان ُمٚمٞم٤مر 40 اعم٤ٌمذة االىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مئدات ودم٤موزت اًمِم٤مُمٚم٦م االىمتّم٤مدي٦م

                                                 
 .   112(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 1)

 . 51 - 72(  وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)
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 ذم قمٔمٞمٛمت٦م ُم٤ًممه٤مت واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم اًمٗمٜمٞم٦م اعمِم٤ميمؾ حلؾ اًمقـمٜمٞم٦م اخلُٓم٦م ىمدُم٧م وم٘مد

 ظمالل اًمّملم ذم تداُم٦ماعمً االضمتامقمٞم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اًمقـمٜمل واًمدوم٤مع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد

 ُمنمتوقًم٤م 816 اخلُٓمت٦م هتذه رشمٌت٧م ،( م 8660 – 8661 ) ل اًمٕمت٤مذة اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ل ومؽمة

 واًمٜم٘متؾ واًمٓم٤مىمت٦م ،واعمتقاد ،اعمٕمٚمقُمت٤مت ،اًمزراقمت٦م : هتل جمت٤مالت صمامٟمٞمت٦م قمتغم يِمتتٛمؾ ،رئٞمًًٞم٤م

  - ٞم٦ماالضمتامقم اًمٕم٤مُم٦م واعمراومؼ واًمّمح٦م واًمدواء واًمٓم٥م ،واًمٌٞمئ٦م واعمقارد ،واعمقاصالت

 اخلُٓمت٦م هتذه ؾمتتدقمؿ ( م 8616 – 8661 ) ل رةتقمِم احل٤مدي٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ل ومؽمة وذم

 ُمتـ وهمػمه٤م واًمّمح٦م واًمدواء واًمٓم٥م واًمزراقم٦م واًمٌٞمئ٦م واعمقارد اًمٓم٤مىم٦م جم٤مالت رئٞمًٞم٦م سمّمقرة

 وشمٜمٛمٞمت٦م وسمحتقث اًمٕم٤مُمت٦م اخلتدُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمحتقث أقمتامل قمتغم اًمؽميمٞمتز ُمتع ،اعمج٤مالت

 االىمتّمت٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞمت٦م ومَٕمت٤مل دقمتؿ شم٘مديؿ وراء ؾمٕمًٞم٤م ،ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت اعمِمؽميم٦م ٗمت٤مطمٞم٦ماعم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اإلٟمت٤مج ضمٝم٤مت سملم دمٛمع شمٜمٗمٞمذي٦م آًمٞم٤مت وإٟمِم٤مء اعم١مؾم٤ًمت ُمِم٤مريم٦م قمغم واًمتِمديد 5 واالضمتامقمٞم٦م

 -(1) واًمٌحقث  واًمتٕمٚمٞمؿ

 تىمترر طمٞمت٨م األؾم٤مؾمتٞم٦م اإلسمداقمٞم٦م اًم٘مدرات سمٜم٤مء واإلصالح ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمدوًم٦م جلٜم٦م وأقمٚمٜم٧م

 وإيمامل وـمٜمًٞم٤م وخمتؼًما دوًمًٞم٤م قمٚمٛمًٞم٤م ُمريمًزا 36 ٟمحق وسمٜم٤مء ُمٝمٛم٦م قمٚمٛمٞم٦م حتتٞم٦م سمٜمٞم٦م قمنمة اصمٜمتل إٟمِم٤مء

  - اًمدوًم٦م ُمًتقى قمغم رئٞمز خمتؼم 366 طمقازم

 اًمتٕمٚمتٞمؿ ووزارة اًمٕمٚمتقم ووزارة واإلصالح ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمدوًم٦م جلٜم٦م أقمدهت٤م اًمتل ًمٚمُخٓم٦م ووومً٘م٤م

 اخلٛمًتٞم٦م اخلُٓمت٦م ومؽمة ظمالل إٟمِم٤مؤه٤م ؾمٞمتؿ اًمتل اًمرئٞمًٞم٦م ةقمنم االصمٜمتل اًمتحتٞم٦م اًمٌٜمٞم٤مت شمتْمٛمـ

 وؾمتٗمٞمٜم٦م احلجتؿ يمٌتػم ومٚمٙمتل وشمٚمًتٙمقب ،قم٤مزم ُمٖمٜم٤مـمٞمز جم٤مل أضمٝمزة ُمـ: يمؾ قمنمة احل٤مدي٦م

 ًمٕمٚمتقم سمحثٞم٦م وُمٜمِمآت هقائل وٟمٗمؼ ومْم٤مئل سُمٕمد قمـ اؾمتِمٕم٤مر وٟمٔم٤مم ؿم٤مُمٚم٦م سمح٤مر قمٚمقم سمحقث

 وهمػمه٤م ًمٚمزًمزال رصد وؿمٌٙم٦م اًمزراقمل قياحلٞم ًمألُمـ وُمٜمِمآت األرض حت٧م واعمقارد اًمؼموشملم

  إسمداع ىمدرة ذا وُمٜمٗمتًح٤م ُمت٘مدًُم٤م خمتؼًما 36 طمقازم سمٜم٤مء اخلُٓم٦م ىمررت يمام األؾم٤مؾمٞم٦م- اعمٜمِمآت ُمـ

                                                 
 .    122 – 112، ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س1)
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 اعمجتت٤مالت ُمتتـ وهمػمهتت٤م اعمتجتتددة واعمتتقارد واًمٌحتت٤مر واًمٗمْمتت٤مء األطمٞمتت٤مء قمٚمتتقم ذم ىمقيتت٦م

    -(1) وـمٜمل رئٞمز خمتؼم 366   وإيمامل اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 : " ( ايمممارة ) ؾمقـغفوه " طُمطة -3

 ل اًمدوًم٦م جمٚمس إمم ـمٚمٌٝم٤م ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م جلٜم٦م اىمت٧ًٌم ،م 1430 ُم٤ميق ذم

 اًمٌحتقث ُمتدة ذم  شمتٛمثتؾ اًمتتل واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمِم٤مريع ُمـ سمٛمجٛمققم٦م اًمتٛمًؽ طمقل

 االىمتّمت٤مد ضهنتق أضمتؾ ُمتـ هيٕمت٦م ومقائتد قمغم احلّمقل وهقم٦م اًم٘مٚمٞمؾ واالؾمتثامر اًم٘مّمػمة

 ظُمٓمت٦م ل اخلُٓمت٦م هتذه شُمًتٛمك ًمتذا ،ل ؾمتٝماًل  حترق ذارة رب ل : ي٘مقل صٞمٜمًٞم٤م ُمثاًل  ل اإلىمٚمٞمٛمل

 ألريت٤مف اًمِم٤مؾمتٕم٦م األرايض قمتغم ؾمتٕمؿ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمنمارة أن ذًمؽ ُمـ ي٘مّمد -(8) ل اًمنمارة

 قماًمٕمٚمت ٟمنمت إمم اًمؼمٟمت٤مُم٩م هتذا قمتؼم هتتدف اًمّمتلم ألن اًمتًٛمٞم٦م هذه ضم٤مءت وُي٘م٤مل ،(3) صٞمٜمٞم٦م

  -(1) اًمنمارة سمنقم٦م اًمٌالد قمٛمقم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 إمم ،اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ُمقاوم٘م٦م سمٕمد م 1431 قم٤مم سمداي٦م ذم شمٜمٗمٞمذه٤م سمدأ اًمتل اخلُٓم٦م هذه هتدف

 وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ٟمت٤مئ٩م وشمٕمٛمٞمؿ ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم قمغم سم٤مالقمتامد اًمريٗمل االىمتّم٤مد إٟمٕم٤مش

 -(0) اًمًتٚمٞمؿ اًمتٓمتقر ـمريتؼ إمم اًمريٗمٞمت٦م اعم١مؾمًت٤مت وإرؿمت٤مد اًمريتػ ًمٔمروف وُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمت٘مدُم٦م

 ذم ٟمٛمتقذضمل وشمٙمٜمقًمتقضمل قمٚمٛمتل ُمنمتوع أًمػ 106 ُمـ أيمثر شمٜمٗمٞمذ سمدأ ،اخلُٓم٦م هذه سمٛمقضم٥م

 اعمٜمت٤مـمؼ ذم واعمتدن اعمح٤مومٔمت٤مت هذه ُمـ %46 ُمـ أيمثر شمٖمٓمٞم٦م سمٛم٘مدوره٤م ،اًمريٗمٞم٦م اًمّملم ُمٜم٤مـمؼ

 -(1) اًمريٗمٞم٦م

                                                 
(2) http://www.china.org.cn .  

 .123 – 122( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

    45( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

(3) http://arabic.cri.cn.htm .  

 .  32( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 4)

 .    123( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 5)
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 اًمتذي اًمؼمٟم٤مُم٩م هذا قمغم اًمّمٞمٜمل اًمدوًم٦م عمجٚمس اًمت٤مسمٕم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ جلٜم٦م وشُمنمف

 وحي٘م٘مقا يٜمتجقا أن زهٞمدة شمٙم٤مًمٞمػ ذات سمًٞمٓم٦م سمآالت يٕمٛمٚمقن اًمذيـ واعمٝمٜمدؾملم اًمٕمٚمامء يِمجع

 اًمٗمٜمٞمتلم ُمتـ ضمٞمش شمدري٥م قمغم اًمؼمٟم٤مُم٩م ويريمز ،األري٤مف ذم ُم٤م طمد إمم ُمرشمٗمٕم٦م اىمتّم٤مدي٦م قمقائد

 صمواكب شمالشمة فمعم ايمػمكامج يمتـػقذ األويمقة رضمؾةاظم دم  اجلفود سمرىمزت ىمام ،األري٤مف ذم اًمزراقمٞملم

  : هي أؽماؽمقة

 قمتغم اإلٟمتت٤مج ذم شُمًتخدم اًمتل اًمٙم٤مُمٚم٦م اآلالت أـم٘مؿ ُمـ ٟمقع ُم٤مئ٦م وشمّمٛمٞمؿ اؾمتخدام ,1

  األري٤مف- ذم واؾمع ٟمٓم٤مق

 اًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمت٘متدم وشمٓمتقير حتًتلم جمت٤مل ذم اًمرائتدة اعم١مؾمًت٤مت ُمـ 066 إٟمِم٤مء  ,8

  - اعمٜمتج٤مت ٟمققمٞم٦م قمغم واًمًٞمٓمرة اإلدارة ـمرق وشمٓمقير ،األري٤مف ًم٘م٤مـمٜمل

 يم٤مومت٦م ذم اًمريٗمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت وُمدراء اًمريٗمٞم٦م اعمدارس ظمرجيل ُمـ ؿمخص ُمٚمٞمقن شمدري٥م  ,3

 -(1) اعمختٚمٗم٦م اعمج٤مالت

 ريم٤مئزي٦م صٜم٤مقم٦م 882و اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يمثٞمٗم٦م اًمنمارة ُمٜمٓم٘م٦م 131 أىم٤مُم٧م ،م 8668 قم٤مم وذم

 وشمٓمقره٤م اًمريٗمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم دومع اًمذي األُمر ،اًمدوًم٦م ُمًتقى قمغم إىمٚمٞمٛمٞم٦م

 اًمدوًمت٦م ُمًتقى قمغم ىم٤مقمدة 04 ُمٜمٝم٤م ًمٚمتدري٥م ىم٤مقمدة 0666 ُمـ أيمثر وؿمٙمٚم٧م وأىم٤مُم٧م اًمنيع

 اًمث٘م٤مومٞمت٦م اًمٜمققمٞمت٦م ورومٕم٧م - اًمنمارة خلُٓم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتٜمٗمٞمذ ؿمخص ُمٚمٞمقن 26 ٟمحق وأقمدت

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م وقم٤متاعمنمت ُمتـ ٟمتقع أًمتػ 186 وٟمٗمذت - ًمٚمٗمالطملم اًمٕمٛمؾ وُمٝم٤مرة

  -(8) اعمدن ُمـ %30 ُمـ أيمثر شمٖمٓمل ،اًمّملم أري٤مف ذم اًمٜمٛمقذضمٞم٦م

                                                 
  355ٛؾ١س ٚجٌطحس٠خ١س ٚجاللطصحد٠س، ِشؾغ عدحذك، صدـ ( ػرذ جٌؼض٠ض قّذٞ :  جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س  لدسجعس أذؼحد٘ح جأل٠ذ1ٌٛ٠)

  . 

 .  22(  وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 :" 863 طمطة " ايمعايمقة ايمتؽـويموصمقا وسمطوير يمبحث ايمدويمة طُمطة-4

 اًمّملم سملم اًمٗمجقة ًمت٘مٚمٞمص اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمٜمخ٦ٌم اًم٘مقة شمريمٞمز : إلم رئقسًقا " 863 طُمطة "  دف

 اًمت٘متدم طمت٨م طمتك اعمخت٤مرة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مل ذم ٘مٜمٞم٤متاًمت أطمدث ذات اعمت٘مدُم٦م واًمدول

 طمتتك واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمت٘مٜمٞمت٤مت ذم اعمًتقى اًمٕم٤مًمٞم٦م األيمٗم٤مء ُمـ دومٕم٦م وإقمداد اعمج٤مالت ذم اًمت٘مٜمل

 وفمتروف ذوط واسمتٙمت٤مر ،اعمًتت٘مٌؾ ذم   اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ًمتِمٙمٞمؾ اًمنموط إمت٤مم

 احلت٤مدي اًم٘مترن أوائتؾ ظم٤مصت٦م اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن أواظمر ذم لماًمّمٞمٜمٞم واعمجتٛمع االىمتّم٤مد ًمت٘مدم

  -(1) أقمغم ُمًتقى إمم واًمٕمنميـ

 قمتغم واًمؽميمٞمز ،ٟمِم٤مط يمؾ ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم قمـ اًمٌح٨م ؿمٕم٤مر اًمّملم شمرومع

  وشمٓمقير اًمتٕمٚمٞمؿ سملم واًمتٙم٤مُمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٓمقير االسمتٙم٤مر قمغم اًم٘مدرة زي٤مدة إمم شُم١مدي اًمتل اًمٌحقث

  - واإلظمالص احلامس ُمـ ضمق ذم يمٚمف ذًمؽ ويتؿ اجل٤مُمٕم٤مت ذم واالىمتّم٤مد ٞم٤ماًمتٙمٜمقًمقضم

 أو  اعمت٘مدُمتت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م ظُمٓمتت٦م قمتتغم اًمّمتتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمتت٦م واوم٘متت٧م م 1431 ُمتت٤مرس وذم

 ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألوو٤مع ؿم٤مُمٚم٦م وُمراضمٕم٦م دىمٞم٘م٦م إقمداد ومؽمة سمٕمد اًمرومٞمٕم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ضمٞمت٤م ويت٤مٟمغ شمِمت٤مٟمغ ىمت٤من واٟمغ و ه٤مٟمغ دا واٟمغ وهؿ -(8) ّمٞمٜمٞملماًم اًمٕمٚمامء ظمػمة ومٞمٝم٤م ؿم٤مرك اًمّملم

 اعمًتتقى ُمالطم٘مت٦م ومٞمٝمت٤م اىمؽمطمتقا اًمدوًمت٦م ُمًئقزم إمم رؾم٤مًم٦م يمتٌقا وم٘مد يقى وم٤مٟمغ وشمِمـ ؿمٞمقى

 ديتٜم٩م ُمتـ قم٤ملِ  سم٤مهتامم اًمرؾم٤مًم٦م هذه طمٔمٞم٧م - سم٤مًمّملم اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتٜمٛمٞم٦م اعمت٘مدم اًمٕم٤معمل

 - ل أرضمت٤مؤه يٜمٌٖمل وال سمنقم٦م األُمر هذا إىمرار جي٥مل : ىم٤مئاًل  ًم٦ماًمرؾم٤م قمغم قمٚمؼ اًمذي ،سمٞمٜمغ ؿمٞم٤مو

 : قمتغم اًمّمتلم طمٙمقُمت٦م واوم٘مت٧م واًمّم٤مرم واًمِم٤مُمؾ اًمقاؾمع واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٜم٘م٤مش سمٕمد

  اٟمت٘مؾ اًمذي األُمر - ( 313 ظمٓم٦م ) اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير سمحقث ظمٓم٦م قمٛمؾ سمرٟم٤مُم٩م

                                                 
 .   45( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ:جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

لدسجعددس أذؼحد٘ددح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١ددس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصددحد٠سل، ِشؾددغ عددحذك، صددـ   ( ػردذ جٌؼض٠ددض قّددذٞ :  جٌطؿشذددس جٌصد١ٕ١س1)
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 ذًمؽ أؾم٤مس قمغم ُووٕم٧م اخلٓم٦م إن - ضمديدة ٚم٦مُمرطم إمم اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير سمٌح٨م

 يمٚمٛمت٦م شمٔمٝمر ومّم٤مقمًدا اًمقىم٧م ذًمؽ ُمٜمذ 313 ظمٓم٦م ؾُمٛمٞم٧م م 1431 ُم٤مرس ذم اعمٓمروح االىمؽماح

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م  جم٤مل اًمّملم ًمدظمقل ضمديد ًمٕمٝمد رُمًزا وأصٌح٧م دائاًم  اإلقمالم وؾم٤مئؾ ذم ل313ل

  -(1) اًمٕم٤مًمٞم٦م

 واًمِمت٤مُمٚم٦م اًمقاؾمٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمؼماهلم ،اًمّمٞمٜمٞملم اًمٕمٚمامء ُمئ٤مت ـمرح ،م 1431 ُم٤مرس وذم

 ُمقوتققًم٤م 10 قمغم اخلُٓم٦م هذه شمِمتٛمؾ  ل اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير سمحقث ظُمٓم٦م ل ،واًمدىمٞم٘م٦م

 ذم ُمقوتققًم٤م سم٤مقمت٤ٌمرهت٤م االشمّمت٤مالت شم٘مٜمٞمت٦م أدرضمت٧م ،م 1443 قم٤مم وذم - جم٤مالت 2 ذم رئٞمًًٞم٤م

 اًمقىمت٧م ذم ًمٚمٕمٚمتقم اًمدوًمت٦م جلٜمت٦م أدرضمت٧م ،م 1440 – 1441 ومؽمة وذم -ل313ل اخلُٓم٦م ىم٤مئٛم٦م

 اعمٗمت٤مطمٞمت٦م واًمت٘مٜمٞمت٦م سمٕمتد ُمتـ سم٤مالؾمتِمتٕم٤مر اجلتقى اًمٜم٘متؾ وٟمٔمت٤مم ًمتألرز اجللم أـمٚمس اعمٜم٤مؾم٥م

 ل اخلُٓمت٦م ذم وهمػمه٤م اعمقصٚمٞم٦م ومرط وشم٘مٜمٞم٦م HJD-24 ـمراز اًمْمخٛم٦م اًمرىمٛمٞم٦م اعمؼمجم٦م ًمٚمًٜمؽماالت

 -(8) ظم٤مص٦م ُمنموقم٤مت سم٤مقمت٤ٌمره٤م ل 313

 أـمٚم٘مت٧م ،م 1440 قمت٤مم هن٤مي٦م ومٗمل ،اخلُٓم٦م هذه ٜمٗمٞمذشم ُمٜمذُ  ُمٚمحقفم٦م ٟمت٤مئ٩م اًمّملم وأطمرزت

 اعمرايمتز ُمتـ واإلقمالم واالشمّم٤مالت اجلقي٦م األطمقال عمراىم٦ٌم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر ُمـ اًمٕمديد اًمّملم

 - ُمت٘مدُمت٦م صتقاريخ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مؾمتخدام األىمامر هذه إـمالق شمؿ وىمد - اًمٗمْم٤مء سمِمئقن اخل٤مص٦م

 وذًمتؽ ،ٟمٌت٤مت سمتذرة أًمتػ 106 يْمؿ ًمٚمجٞمٜم٤مت ؽسمٜم إىم٤مُم٦م إمم هيدف سمرٟم٤مُم٩م شمٓمٌٞمؼ طم٤مًمًٞم٤م ويتؿ

 -(3) اًمٞم٤مسم٤من ذم اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م اًمقراصم٦م ألسمح٤مث اًمدوًمٞم٦م اهلٞمئ٦م ُمع سم٤مًمتٕم٤مون

 اىمتح٤مم إمم هيدف اًمذي اًمٙمٌػم اًمٕمٛمؾ هذا سم٘مٞم٤مدة واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م جلٜم٦م وىم٤مُم٧م

  وضمددت  - ًمٚمّملم واعم٤مدي٦م ٞم٦ماعم٤مًم اعمقارد قمغم سم٤مالقمتامد اًمرومٞمٕم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتٓمقرات

                                                 
 . 52(  وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 .    122 – 112( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

 .  227جٌم١ِٛس ٚضأغ١ش٘ح فٟ ِغ١شز جٌكضحسز جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ ( ٚؾ١ٗ أقّذ ػرذ جٌىش٠ُ : 2)
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  : ايمتايمقة ايمسبع األويمويات اخُلطة

 - احلٞمقي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ,1

 - اًمٗمْم٤مء شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م  ,8

 - اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ,3

 - اًمٚمٞمزر شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ,1

 - اآلزم اًمتحٙمؿ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م  , 0

  - ( اًمٜمقوي٦م اًمٓم٤مىم٦م وُمٜمٝم٤م ) اًمٓم٤مىم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ,1

  -(1) اعمت٘مدُم٦م داعمقا شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م  , 2

 اإلٟمتت٤مج ىمٞمٛمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمّمٜم٤مقمل اإلٟمت٤مج ىمٞمٛم٦م دم٤موزت اخلُٓم٦م هذه وسمٗمْمؾ

 شُمٕمتد أصتٌح٧م أهنت٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمًٙم٤من طم٤مضم٦م ُم٤م طمد إمم شمٙمٗمل اًمزراقم٦م وأصٌح٧م ،اًمزراقمل

 ىمتّمت٤مدا إمم اًمتذايت اًمٜمٔمت٤مم ُمتـ اًمّمتٞمٜمل االىمتّمت٤مد واٟمت٘مؾ ،اًمّملم ذم ًمٚمّمٜم٤مقم٦م رئٞمًًٞم٤م ُمّمدًرا

  -(8) اًمتّمدير أضمؾ ُمـ اًمًٚمع إٟمت٤مج قمغم ىم٤مئؿ ُمٗمتقح

 اًمتٕمتديؾ قمتغم وفم٤مئٗمٝمت٤م ُمٕمٔمتؿ احلٙمقُمٞمت٦م اًمتدوائر شمريمز ،ل 313 ل اخلُٓم٦م شمٜمٗمٞمذ ؾمػم وذم

 اًمٕمت٤مم االدمت٤مه اًمٕمٚمتامء حيتدد - اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث أقمتامل أضمؾ ُمـ واخلدُم٤مت اًمٙمٚمٞم٦م واًمًٞمٓمرة

 ويتحٛمتؾ - اًمقاىمٕمٞم٦م اعمنموقم٤مت شمًقي٦م اخلؼماء ٦مجلٜم شم٘مرر سمٞمٜمام اعمِم٤مورات قمؼم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث

 يمتؾ وي٘متدُمقن ،اًمٕم٤معمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث شمٓمقرات أطمدث ُمت٤مسمٕم٦م ُم١ًموًمٞم٦م اخلؼماء جلٜم٦م أقمْم٤مء

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث قمـ ضمديدة ادم٤مه٤مت وحيددون جم٤مالهتؿ ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث قمـ شم٘م٤مرير ؾمٜم٦م

 -(3) هيًٕم٤م شمّمٜمٞمٕمٝم٤م حت٘مٞمؼ يٛمٙمـ ٤مصمامره أن هل ل 313 ل ًمٚمُخٓم٦م األظمرى اًمٗمريدة واعمٞمزة

                                                 
( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ :  جٌطؿشذدس جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصدحد٠س ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 3)

353    . 

ؼح( 1) ١ّدس جٌّ ١ٍ ٚجإلل ١ّدس  ؼٌح ٌٚج ٌططٛسجش جاللطصدحد٠س  ١ٍّٝ : دسجعحش فٟ ج ؿ ١ّذ ٌج س،  صـد ق ظ، ذدذْٚ عٕد ١٘ش٠دس، طدشجٍذ ّح ؿ دذجس ٌج صدشز، ٌج

253 .    

 .  212( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 هتذه ُمتـ يمتؾ داظمتؾ األوًمقيت٤مت ووتٕم٧م دائٛمت٦م أُم٤مٟمت٦م هل٤م ىمقُمٞم٦م جلٜم٦م شمِمٙمٞمؾ شمؿ وًم٘مد

 إمم يّمتؾ وهتق اًمتٛمقيتؾ سمتتقومػم اًمدوًم٦م وشمٕمٝمدت اًمالزم اًمتٛمقيؾ شم٘مدير وشمؿ اًمًٌٕم٦م اعمج٤مالت

 اًمٚمجت٤من وشمتتقمم واعمقاوتٞمع اعمِمت٤مريع وحتديتد اًمؼمٟم٤مُم٩م ايمتامل شمؿ وسمذًمؽ - اًمدوالرات سماليلم

 صمتؿ اًمٕمروض أومْمؾ واظمتٞم٤مر اًمٕمٚمٛمل اعمجتٛمع قمغم ـمرطمٝم٤م يتْمٛمـ وهذا اعمِم٤مريع إدارة اًم٘مقُمٞم٦م

 ُمئت٤مت اًمٌحثٞمت٦م اعمِمت٤مريع ُمتـ اًمٙمٌتػم اًمٕمتدد هذا شمٜمٗمٞمذ ذم ويِمؽمك ،واًمت٘مقيؿ واعمت٤مسمٕم٦م اًمتٛمقيؾ

 اًم٘مقُمٞمت٦م ٚمجت٤مناًم أن إمم سم٤مإلو٤موم٦م - واجل٤مُمٕم٤مت اًمٌحقث مجٞمع ذم واًمٕمٚمامء اًم٤ٌمطمثلم ُمـ األًمقف

 شمّمتٌح ًمٙمتل اعمٗمت٤مشمٞمح سم٤معمٕم٤مُمؾ ؾُمٛمٞم٧م اًمٙمٌػمة أو اًمرئٞمًٞم٦م اعمٕم٤مُمؾ ُمـ قمدد اؾمتٙمامل ذم شُم٤ًمهؿ

  -(1) وُمت٘مدم قم٤ملِ  ُمًتقى قمغم

 يًتػم ل313 ل سمرٟمت٤مُم٩م أن واًمزيت٤مرات واعم١ممترات اًمت٘م٤مرير شُمقوح اًمزُم٤من ُمـ قم٘مد وسمٕمد 

 اًمّمتلم طم٘م٘مت٧م ومٛمتثاًل  - يمٌتػمة ئ٩مٟمتت٤م وحي٘متؼ اعمقوتققم٦م اًمزُمٜمٞم٦م اجلداول سمٙمثػم يٗمقق سمٛمٕمدل

 سمقاىمتع أي م 1441 قم٤مم ذم دوالر ُمٚمٞمقن 11 سمٚمٖم٧م اًمرومٞمٕم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٜمتج٤مت ُمـ ص٤مدرات

 اًمٕمٚمتامء قمدد وزي٤مدة اظمتٞم٤مر ذم  اًمؼمٟم٤مُم٩م ؾم٤مهؿ يمام - وضمٞمزة ومؽمة ذم اًمّم٤مدرات إمج٤مزم ُمـ 103%

 إدارة قمتغم اًمٕمٚمتامء ىمتدرة روشمٓمتقي ُمتٕمتددة ُمقاوٞمع ذم اًمٌحثٞم٦م اخلؼماء ومرق وشمٙمقيـ اعمقهقسملم

  -(8) اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٜمٛمق جم٤مالت وحتديد واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ وشمًقيؼ اًمٌحثٞم٦م اعمِم٤مريع

 أيمثر اخلُٓم٦م طم٘م٘م٧م وم٘مد ل 313 ل ظُمٓم٦م شمٜمٗمٞمذ قمغم اًمت٤مًمٞم٦م ؾمٜم٦م اًمٕمنميـ ُمدى ومٕمغم وسم٤مًمٗمٕمؾ

 قضملشمٙمٜمقًمت ُمٕمٞمت٤مر 1366 ُمتـ أيمثر وووع ،وظم٤مرضمٝم٤م اًمّملم داظمؾ اظمؽماع سمراءة 3666 ُمـ

 هتذا ًمتٓمتقير صتٞمٜمل يتقان ُمٚمٞمت٤مر 33 ٟمحق اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م وظمّمّم٧م - اًمدوًم٦م ُمًتقى قمغم

 اخلُٓم٦م هذه إـم٤مر ذم اعمتح٘م٘م٦م اعمٜمجزات وًمٕم٧ٌم ،أًمػ 106   ومٞمف اًمٕم٤مُمٚملم قمدد ودم٤موز ،اًمؼمٟم٤مُم٩م

 -(3) اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م واإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمذايت اإلسمداع ىمدرات رومع ذم ه٤مًُم٤م دوًرا

                                                 
( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ :  جٌطؿشذدس جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصدحد٠س ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ 3)

354    . 

 .    354( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 1)

ٕر( 2) ؽ ل، ِشؾغ عحذك، صـ ِكّذ أقّذ ػرذ ٌج ؽ ضؾحٚ ٕذ ٌٍص١ٓ فٟ ظً ل١حدز د٠ٕ س  ١ّس ل دسجعس قٌح ٌٕط م١حدز فٟ ضكم١ك ج   . 174ٟ : دٚس ٌج
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 هذا أن إمم  اإلطمّم٤مئٞم٤مت وشُمِمػم ،ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُم١مؾمًٞم٦م سمٜمٞم٦م شم٠مؾمٞمس ذم اعمنموع هذا ٟمجح وىمد

 إىم٤مُم٦م ذم وٟمجح - اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ظمالل (1)شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م طمدي٘م٦م 01 ظمٚمؼ إمم أدى ىمد اًمٓمٛمقح اًمؼمٟم٤مُم٩م

٤ًٌم مجٞمٕمٝم٤م ( م 8668 أيمتقسمر طمتك ) طم٤موٜم٦م 110  ًمٚمّمتلم طم٘متؼ مم٤م ،شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م طم٤موٜم٤مت شم٘مري

 اعمريمز قمغم شمؽمسمع اًمتل أعم٤مٟمٞم٤م وىمٌؾ ،اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد احل٤موٜم٤مت قمدد ذم ٤مملاًمٕم ذم اًمث٤مين اعمريمز

  - طم٤موٜم٦م 366 سمحقازم  اًمث٤مين

 ُمتـ 86،241 إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م احلتدائؼ هتذه ذم ُأىمٞمٛمت٧م اًمتتل اًمنمتيم٤مت قمدد ووصؾ

 ُمٚمٞمتقن 8،01 طمتقازم ريم٤متتاًمِمت هبذه يٕمٛمؾ ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قم٤مًمٞم٦م ُمٜمتج٤مت شمٜمت٩م اًمتل اًمنميم٤مت

 ُمٚمٞمت٤مر 110 طمتقازم اًمنميم٤مت هذه دظمؾ جمٛمقع وسمٚمغ - قم٤مًمٞم٦م ُم١مهالت ذو اًمٖم٤مًمٌٞم٦م ذم ،خصؿم

 هذه ُمٙم٤مؾم٥م وسمٚمٖم٧م ،رائ٥متاًمْم ُمـ أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر 13 ُمٌٚمغ قمٜمٝم٤م وٟمت٩م ،أُمريٙمل دوالر

 هن٤مي٦م ذم - أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر 13،1 طمقازم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعمٜمتج٤مت هلذه اًمتّمدير ُمـ ريم٤متتاًمِم

 ،ضمديد    ىمٞم٤مد رىمؿ إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م احلدائؼ هذه ذم اًمنميم٤مت قمقائد جمٛمقع غسمٚم م8661 قم٤مم

  -(8) ( أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر 106 ) يقان ُمٚمٞم٤مر 1143 وهق

  :" هوصمقوي " طُمطة -5

 ُمٜمتذُ  هيًٕمت٤م شمٓمتقًرا سمٞمئتتف وسمٜمت٤مء اًمّملم ذم اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمتّمٜمٞمع ؿمٝمد ًم٘مد

 هتذه وذم اًمراؾمتخ- االىمتّمت٤مد ُمرطمٚم٦م إمم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٚم٧مدظم وىمد ،اخلُٓم٦م   هذه شمٓمٌٞمؼ

 األىمت٤مًمٞمؿ ىمتدرة رومتع ذم يمٌػًما ٟم٤مًذا ُمرؿمًدا ضم٤مُمًٕم٤م دوًرا اخلُٓم٦م أدت ،اعم٤موٞم٦م اًمٕمنميـ اًمًٜمقات

  ذات اًمتحرك وآًمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م سمٞمئ٦م إجي٤مد وشمؿ ،ُمٌدقم٦م دوًم٦م وسمٜم٤مء اًمذايت ًمإلسمداع واعم١مؾم٤ًمت

                                                 
)*( جٌكذ٠مس جٌطىٌٕٛٛؾ١س ٟ٘ ِٕظِٛس ِطىحٍِس ضضدُ ذد١ٓ ؾحٔر١ٙدح ِؿّٛػدس ِدٓ جٌكضدحٔحش جٌطىٌٕٛٛؾ١دس . ِػدً جٌمش٠دس جٌزو١دس 

طصدحد٠س ٘دذفٙح دػدُ ٚسػح٠دس جٌّردحدس٠ٓ ٚجٌّردذػ١ٓ ٚجٌّرطىدش٠ٓ جٌّصش٠س . قح ٕحش جألػّحي ٟ٘ ِإعغحش ض٠ّٕٛدس ٚجل

ِددٓ أصددكحخ أفىددحس جٌّؾددشٚػحش جٌطّٛقددس جٌددز٠ٓ ال ضطددٛفش ٌٙددُ جٌّددٛجسد جٌىحف١ددس ٚجألصددٛي ٌطكم١ددك طّٛقددحضُٙ ٚضٕف١ددز 

أفىددحسُ٘ . ذٙددذف ِغددحػذضُٙ ٌطأعدد١ظ ٘ددزٖ جٌّؾددشٚػحش ٚرٌدده ِددٓ خددوي ضددٛف١ش ذ١ثددس ِطىحٍِددس ضمددذَ جٌخددذِحش ٚج٢الش 

ؿ١ٙضجش ٚجٌذػُ ؛ جٌزٞ ٠إد٠حْ ئٌٝ ضط٠ٛش ٘زٖ جٌّؾشٚػحش ٚٔؿحقٙح ٚص٠دحدز ِؼدذالش ّٔٛ٘دح ٚوفحءضٙدح جاللطصدحد٠س ٚجٌط

ئٌٝ جٌكدذ جٌدزٞ ٠ضدؼٙح ػٍدٝ ذذج٠دس جٌطش٠دك جٌصدك١ف دْٚ جٌكحؾدس ئٌدٝ جٌّغدحػذز جٌخحسؾ١دس ٚلدذ ضضدُ جٌكح دٕس ػؾدشز 

ِىحفكددددس جٌرطحٌددددس . ِددددأخٛر ػددددٓ   ِؾددددحس٠غ أٚ أوػددددش ٚ٘ددددٟ ٔؾددددحط جلطصددددحدٞ ٘ددددحَ ٠مددددغ فددددٟ صددددٍد ج٘طّددددحَ ١٘ثددددس

http://www.syria-news.com/viewarchive.php?mypage   . 

(1) http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/hadinates/.htm .  
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 سمتدء صم٘م٤مومت٦م إقمداد شمؿ يمذًمؽ ،اجلديدة        اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتّمٜمٞمع اًمّمٞمٜمٞم٦م اخلّم٤مئص

 األيمٗمت٤مء ُمتـ واطمتد وصتػ اجلديتدة اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م صٜم٤مقم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م ُمٌدع ووقمل اًمٕمٛمؾ

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ُم١مؾمًت٤مت ُمـ يمٌػمة دومٕم٦م إٟمِم٤مء طمتك ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م األقمامل ًمٌدء اإلسمداع ذم اعمٛمت٤مزيـ

   -(1) اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م هنقض ًمتح٘مٞمؼ ىمقة أهؿ شُمٕمتؼم اًمتل اجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م

 : اظمشعل طُمطة -6

 ،اًمّملم ذم         واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م ُمرؿمدة ظُمٓم٦م هل اعمِمٕمؾ ظُمٓم٦م

 ُمقاوم٘مت٦م سمٕمد شمٗمٕمٞمٚمٝم٤م ( واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م جلٜم٦م ) واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزارة وٟمٔمٛم٧م

 ًمّمتتٜم٤مقم٦م ظُمٓمتت٦م أهتتؿ سمّمتتٗمتٝم٤م اخلُٓمتت٦م هتتذه شُمٕمتتتؼم ،م 1433   أهمًتتٓمس ذم اًمّمتتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمتت٦م

 ،هتدوًم٤م ودوًمٞمتٝمت٤م وصتٜم٤مقمٞمتٝم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمت٤مئ٩م ؾمٚمٕمٞم٦م حت٘مٞمؼ ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 قم٤مًمٞمتت٦م ُمٜمتجتت٤مت اليمتِمتت٤مف اعمنمتتوقم٤مت ُمتتـ جمٛمققمتت٦م وشمٜمٗمٞمتتذ شمٜمٔمتتٞمؿ ،اخلُٓمتت٦م هتتذه شمتْمتتٛمـ

 واخل٤مرضمٞمت٦م اًمداظمٚمٞمت٦م األؾمتقاق ذم  ورائجت٦م اعمت٘مدُمت٦م اًمت٘مٜمٞمت٦م سم٤معمًتقي٤مت شمتحغم ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 قمغم اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمّمٜم٤مقم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ ُمـ جمٛمققم٦م وإٟمِم٤مء ،االىمتّم٤مدي٦م اجلدوى وقم٤مًمٞم٦م

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م صتٜم٤مقم٦م شمٜمٛمٞمت٦م ُمتع يتٛمِمتٞم٤من شمِمٖمٞمؾ وآًمٞم٦م إدارة ٟمٔم٤مم قمـ واًمٌح٨م 5 اًمٌالد ٟمٓم٤مق

 اجلديدة واًمٓم٤مىم٦م واإلًمٙمؽموين اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمل ؾاًمتٙم٤مُم وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مت احلٞمقي٦م

 -(8)  اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مالت ُمـ وهمػمه٤م اًمٓم٤مىم٦م ذم   االىمتّم٤مد وشم٘مٜمٞم٦م

 قمتغم ُمٜمٓم٘مت٦م 03 داظمتؾ اؾمتتثامري٦م ظمدُم٤مت شم٘مدم ُمريمز 166 إٟمِم٤مء شمؿ اًمقىم٧م ذًمؽ وُمٜمذُ 

  -(3) واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م الؾمتثامر اًمقـمٜمل اعمًتقى

 ُمتـ جمٛمققمت٦م حتديتد : م 1441 قمت٤مم ُمتـ اسمتتداء اًمدوًمت٦م شمتختذه٤م اًمتل تاإلضمراءا وُمـ

 ) ُم١مؾم٤ًمت ُمـ جمٛمققم٦م اظمتٞم٤مر 5 اًمدوًم٦م شم٤ًمقمده٤م يمل ،ؾمٜم٦م يمؾ اعمِمٕمؾ ظُمٓم٦م ُمـ اهل٤مُم٦م اعمِم٤مريع

  يمؾ اعمِمٕمؾ ظُمٓم٦م سمٛمِم٤مريع اعمتٕمٝمدة اعم١مؾم٤ًمت ُمـ واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ( جمٛمققم٤مت

                                                 
 72ُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ؽٟ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٞ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ2١ٍ)

 .    122ٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ ( ؽ١ح خ1)

 .  32( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 واألُمتقال واعمٕمٚمقُمت٤مت األؾمتقاق ٟمقاطمل ذم اعمحٚمٞم٦م قُم٤متواحلٙم اًمدوًم٦م شمدقمٛمٝم٤م يمل ؾمٜم٦م

 ٟمٔم٤مم ًمّمٜم٤مقم٦م اًمقـمٜمٞم٦م اًم٘مقاقمد إٟمِم٤مء 5 اعمحكم اإلىمٚمٞمٛمل االىمتّم٤مد شمٜمٛمٞم٦م ًمدومع ،واخلدُم٤مت وإدارة

 اعم١مؾم٤ًمت وشمرسمٞم٦م وير ًمٚمًقوم٧م اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م حتقيؾ حلٗمز اعمِمٕمؾ خلُٓم٦م ( وير ؾمقوم٧م ) اًمتٚم٘مٞمؿ

  -(1)وير ًقوم٧مًمٚم احلجؿ واًمّمٖمػمة احلجؿ اعمتقؾمٓم٦م

 إمج٤مزم وسمٚمغ لاعمِمٕمؾ ظُمٓم٦مل وٛمـ ُمنموقًم٤م 3033 اًمّملم أٟمجزت م 1442 قم٤مم هن٤مي٦م وذم

 ُمٚمٞمت٤مر 505 اًمدوًمت٦م ويمًت٧ٌم ،(8) يقان ُمٚمٞم٤مر 16431 واعمحكم اعمريمزي اعمًتقيلم قمغم إٟمت٤مضمٝم٤م ىمٞمٛم٦م

 ،ؾِ ُمتٙم٤مؾم وهمػم ٟمِمط ؿمٕم٥م اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م ألن وٟمٔمًرا ،اعمج٤مل هذا ذم اًمّم٤مدرات ٟمتٞمج٦م دوالر

 هتذا ذم اعمتخّمّمت٦م اًمنمتيم٤مت دومع ُم٤م وهذا -- واًمتٜم٘مؾ اًمًٗمر ذم اًمدرضم٤مت ريمقب يٗمْمؾ ومٝمق

  -(3) اًمدرضم٤مت صٜم٤مقم٦م ًمتٓمقير االدم٤مه اعمج٤مل

 صتٜم٤مقمًٞم٤م ٟم٤مدًمت٤م اًمدوًمت٦م ُمًتقى قمغم اًمِمٕمٚم٦م خلُٓم٦م ُمنموقًم٤م 3231 طم٘مؼ م 8663 قم٤مم وذم

 ُمتـ أُمريٙمتل دوالر ُمٚمٞمت٤مر 1،40و أرسم٤مطًمت٤م يتقان ُمٚمٞمت٤مر 11،23و يقان ُمٚمٞم٤مر 138،11 ىمٞمٛمتف

٤ًٌم 8331 ىمدُم٧م اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مقق ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ - اًمتّمدير  ،االظمتؽماع سمراءة قمغم ًمٚمحّمقل ـمٚم

 ُمنمتوقًم٤م 31و ،ًمالظمتؽماع ُمٜمٝم٤م ُمنموقًم٤م 138 ،االظمؽماع ًمؼماءة شمٗمقيًْم٤م 1014 قمغم وطمّمٚم٧م

  -(1) أضمٜمٌل اظمؽماع سمراءة شمٗمقيض قمغم طمّمٚم٧م ُمٜمٝم٤م

  : " Torch " اظمصباح زمركامج -7

 سمٜمت٧م وىمتد ،Torch سمتت يٕمترف ىمتقُمل سمرٟمت٤مُم٩م إقمداد ذم اًمّملم ذقم٧م م1433 قم٤مم وذم

  وهي: ،اًمٕمٚمٛمل سم٤مًمٌح٨م اًمٜمٝمقض أضمؾ ُمـ حمقري٦م ُم٘مقُم٤مت صمالصم٦م أؾم٤مس قمغم اًمرئٞمًٞم٦م قمٜم٤مسه

  - اًمتٙمٜمقًمقضمك اإلسمداع قمٛمٚمٞم٤مت وشمٜمِمٞمط شم٘مقي٦م ,1

  - وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير شمٜمٛمٞم٦م ,8

                                                 
 .    122( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .  32ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ  ( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س،4)

 .  22َ، صـ  1225( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد ِحسط 5)

 . 52 - 57(  وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)
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 ًمٚمٛمٜمتجت٤مت اًمتٙمٜمقًمتقضمك اعمحتتقى ورومتع اًمتّمتٜمٞمع قمٛمٚمٞمت٤مت وشمٓمتقير حتدي٨م ٤ممإمت ,3

 -(1) اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اإلؾمتٙم٤من ظمتالل ُمتـ اعمت٘مدُمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ذات اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اعمٜمت٤مـمؼ شم٠مؾمٞمس إمم هيدف

 أسمحت٤مصمٝمؿ ٟم٘متؾ ذم وُمًت٤مقمدهتؿ اًمٕمٚمتامء جلتذب واحلتقاومز االُمتٞمت٤مزات ُمتـ وهمػمهت٤م اًمرظمٞمص

  - اًمًقق إمم ودراؾمتٝمؿ

 م 1441 قم٤مم وذم   اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٤مت ًمتٓمقير شمًٝمٞمالت سمت٘مديؿ ٟم٤مُم٩ماًمؼم وسمدأ

 اًمّمتٜم٤مقمل اإلٟمتت٤مج ىمٞمٛم٦م وزادت ،60735 ٟمحق ظمالًمف ُمـ شمٜمٗمٞمذه٤م شمؿ اًمتل روقم٤متتاعمِم قمدد سمٚمغ

 اًمٕمٚمتتقم ًمتٜمٛمٞمتت٦م ضمديتتدة ُمٜمٓم٘متت٦م 186 إٟمِمتت٤مء إمم سم٤مإلوتت٤موم٦م ،يتتقان ُمٚمٞمتت٤مر 11832 سمٚمٖمتت٧م طمتتتك

 يمٌػم وقمدد اًم٘مقُمل اعمًتقى قمغم ُمٜمٓم٘م٦م 08 وشمِمٛمؾ اعمختٚمٗم٦م تقي٤متاعمً يم٤موم٦م قمغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 -(8) اعمقضمف اًمتّمدير ُم١مؾم٤ًمت ُمـ

 أىمت٤مًمٞمؿ ُمًتتقى وقمتغم ،اعمريمتزي اعمًتتقى قمتغم Torch سمرٟم٤مُم٩م شمٜمٗمٞمذ قمغم اًمٕمٛمؾ شمؿ وىمد

  ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واعمرايمز ،واحل٤موٜم٤مت احلدائؼ إىم٤مُم٦م ذم اًمتقؾمع ـمريؼ قمـ وذًمؽ ،األظمرى اًمّملم

 : فمعم Torch زمركامج ويؼمىمز - اخل٤مص٦م اًمتٛمقيؾ وسمراُم٩م ،اًمّمٜم٤مقمٞم٦م     واًم٘مقاقمد

 - األسمح٤مث شمًقيؼ قمغم اًمؽميمٞمز – 1

  - اًمتّمٜمٞمع شمٓمقير ,8

   -(3) اًمٕمقعم٦م ٟمحق االدم٤مه ,3

 ( ( Deng Xiaoping شمِمتجع  م 1424 ُمتـ وم٤مٟمٓمالىًمت٤م ،اًمتدوزم اًمتٕم٤مون زي٤مدة ذم ويتٛمثؾ

  666-1666 قمددهؿ ىمدر طمٞم٨ُم  ،اخل٤مرج إمم اًمٓمٚم٦ٌم ُمـ تسمٕمث٤م إرؾم٤مل ذم ذًمؽ ومتثؾ اًمت٤ٌمدالت

                                                 
 َ  . 2227ِٓ  ١ٔٛ٠ٛ  25( صك١فس جٌؾشق جألٚعظ، 2)

جٌصد١ٕ١س  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١دس ٚجٌطحس٠خ١دس ٚجاللطصدحد٠س ل، ِشؾدغ عدحذك، صدـ ( ػرذ جٌؼض٠ض قّدذٞ :  جٌطؿشذدس 3)

356    . 

( ػددحطف جٌؾددرشجٜٚ ئذددشج١ُ٘ :قح ددٕحش جألػّددحي، ِفددح١ُ٘ ِرذت١ددس ٚضؿددحسخ ػح١ٌّددس، جٌّٕظّددس جإلعددو١ِس ٌٍطشذ١ددس ٚجٌؼٍددَٛ 1)

 ٟ : َ .ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌ 2226ِٓ ٔٛفّرش  24َ،  2222ٚجٌػمحفس، ئ٠غ١غىٛ، 

www.isesco.org.ma./pub/ARABIC/hadinates/p5.htm                                                
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 ،( ومرٟم٤ًم إمم 1666 ) أورسم٤م إمم وصمٚم٨م ،األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت إمم صمٚم٨م ،م 1446 ذم

 1434 ذم اًمٜمٔمتر شُمٕمٞمد ضمٕمٚمٝم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٚمٓم٤مت ـمرف ُمـ اعمالطمظ اًمرضمقع ُمٕمدل وٕمػ ًمٙمـ

 اًمٌح٨م وُمرايمز اجل٤مُمٕم٤مت ؿمجٕم٧م ًمذًمؽ - اعمًتٗمٞمديـ قمدد وختٗمٞمض اًمتٕم٤مون اشمٗم٤مىمٞم٤مت طمقل م

 - (1) اخل٤مرج ُمـ األؾم٤مشمذة الؾمت٘م٤ٌمل اًمٕمٚمقم أيم٤مديٛمٞم٦م ظم٤مص٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م

 " Climb the Mountain" : زمركامج-8

 اًمٕمٚمتقم ًمتٓمتقير واؾمتؽماشمٞمجٞم٦م شمّمتقر ووتع وشمؿ ،األؾم٤مد اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م يِمجع وهق

  :(8) شمِمٛمؾ واًمتل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اخل٤مرج ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمقاردات وزي٤مدة اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم االٟمٗمت٤مح سمًٞم٤مؾم٦م اًمتٛمًؽ ,

  - اًمٕمٚمٛمل اعمج٤مل ذم اًمّملم ىمدرة سمتٓمقير ًمإلهاع

 ًمتٕمزيتز اًمرومٞمٕمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سم٤مؾمتتخدام وذًمؽ اًم٘م٤مئٛم٦م اعم١مؾم٤ًمت إٟمٕم٤مش قمغم اًمٕمٛمؾ ,

  - اًمت٘مٚمٞمدي٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م وزي٤مدة

  اعمت٘مدُم٦م- اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير ـمريؼ قمـ اًمٌالد ٤مهل حتت٤مج اًمتل اًم٘مٓم٤مقم٤مت شم٠مؾمٞمس ,

 اًم٘مقُمل االىمتّم٤مد شمٜمٛمٞم٦م ظمدُم٦م هق واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقير ُمـ االؾمؽماشمٞمجل اهلدف ,

 واضمتامقمٞمت٦م إٟمت٤مضمٞمت٦م ىمتدرة إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث ٟمت٤مئ٩م وحتقل واعمجتٛمع

  - ُمٗمٞمدة

  : مها ،اومؽماولم قمغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقير إؾمؽماشمٞمجٞم٦م وشم٘مقم ,

 شمًتتٙمٛمؾ أن قمٚمٞمٝمت٤م وجي٥م ،ٟمًٛم٦م ُمٚمٞم٤مر ُمـ أيمثر ؾمٙم٤مهن٤م وقمدد ٟم٤مُمٞم٦م دوًم٦م اًمّملم – أ

 واًمٜمِمت٤مـم٤مت اًمت٘مٚمٞمديت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وشمٓمتقير ،ؿمت٤مُمٚم٦م سمّمتقرة اًمتّمتٜمٞمع قمٛمٚمٞم٦م

 - اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

                                                 
(2) Wihkowski Nicolas, ' l,etat des science et des techniques ' edition la decouvert 1221. p 426 -442.   

َ  2221 – 1275حد٠س فٟ جٌص١ٓ ل دسجعس ضك١ٍ١ٍس خوي جٌفطدشز ( ِصطفٝ جٌغ١ذ ػٍٝ : أغش جٌؼٌّٛس ػٍٝ جٌط١ّٕس جاللطص3)

 .     122 -  121ل،  ِشؾغ عحذك، صـ صـ 



222 

  

 
 
 

 جي٥م ًمذا ،اًمّملم قمغم أصم٤مره٤م شمؽمك ؾمقف اًمٕم٤ممل يِمٝمده٤م اًمتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمثقرة ,ب

  - اًمتحدي٨م سمٕمٛمٚمٞم٦م ًمإلهاع اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام لماًمّم قمغم

 ومتت٢من واًمتٙمٜمقًمتتقضمل اًمٕمٚمٛمتتل اعمجتت٤مل ذم اًمّمتتلم شمقاضمتتف اًمتتتل اًمّمتتٕمقسم٤مت وتتقء وذم

 كظاًما زمافمتبارها اًمرومٞمٕم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمع شمتٕم٤مُمؾ األؾم٤مؾمٞم٦م اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 : يشؿل متؽاماًل 

  - واًمّمٜم٤مقم٤مت اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير قمغم شمريمز اخلُٓم٦م سمداي٦م ,1

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمتٜمٛمٞمت٦م اإلهاع قمغم ومٞمٝم٤م اجلٝمقد شمريمز اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ ,8

 - اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير واؾمتٝمداف اًمرومٞمٕم٦م

 : ايمتسؾق طُمطة  -9

 اخلُٓمت٦م هتذه شمٜمٗمٞمتذ سمدأ وىمد ،األؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٌحقث اهل٤مُم٦م احل٤مؾمٛم٦م اًمدوًم٦م ُمِم٤مريع ظُمٓم٦م هل

 ودومع ،األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألسمح٤مث اًمدوًم٦م ُم٤ًمقمدة شمٕمزيز إمم وهتدف - م 1448 قم٤مم ُمٜمذ رؾمٛمًٞم٤م

 اًمًتٜمقات ظمالل اًم٤ٌمرزة اعمٜمجزات سمٕمض اخلُٓم٦م طم٘م٘م٧م وىمد - وُمتقاصؾ ُمًت٘مر سمِمٙمؾ شمٓمقره٤م

 ًمٚمٕمٚمتقم اًمٜمٓمت٤مق اًمقاؾمع احل٤ًمب سمخّمقص اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٜمٔمري٦م اًمٓمريؼ ل ُمقوقع ُمٜمٝم٤م ،اعم٤موٞم٦م

 سمحتقث جمت٤مل ذم اًمٕمت٤ممل ذم اعمِمت٤مهػم اًمٕمٚمتامء ىمٌتؾ ُمتـ قمت٤ملِ  سمت٘متدير طمٔمتك اًمتذي ل اهلٜمدؾم٦مو

 اعمٕمت٤مرف واشمًت٤مع اًمٜمٔمت٤مم ودىمت٦م اإلسمداقمٞمت٦م اًمٗمٙمترة سمحداصم٦م يتٛمٞمز واًمذي ،اهلٜمدؾمٞم٦م ؾمٞمٜمٌٚمٙمتٞمؽ

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م األسمحت٤مث ُمتـ ؾمٚمًٚم٦م اعمقوقع هذا طمرك وم٘مد ًمذًمؽ ،اًمٜمت٤مئ٩م ويمثرة اًمٜمٔمري٦م وشمٙم٤مُمؾ

 اًمتديٜم٤مُمٞمٙم٤م وقمٚمتؿ اًمًتاموي٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م قمٚمؿ دراؾم٤مت ذم سمٜمج٤مح اؾمتخدم يمام ،اًمٕم٤ممل ذم سمف اعمتٕمٚم٘م٦م

 قمتغم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم األومم اًمدرضم٦م سمج٤مئزة ومقزه إمم ذًمؽ وأدى ،اجلقي٦م اًمٗمٞمزي٤مء وقمٚمؿ اجلزيئٞم٦م

 -(1) م 1442 قم٤مم اًمقـمٜمل اعمًتقى

                                                 
 .  32( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 : م 1995 ايمتؽـويموصمي ايمـفو  إؽمؼماسمقجقة -10

 وُمٜمت٤مـمؼ اًمًت٤مطمٚمٞم٦م واعمٜم٤مـمؼ اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م اعمدن ذم اًمت٘مٜمل سمداعاإل شمٕمٛمٞمؿ إمم هتدف

  -(1) اًمٜمٛمق وُمرسمٕم٤مت وُمثٚمث٤مت اًمريٗمل اإلٟمت٤مج

 : األىمػاء من اظمميمػة األيموف ممموع -11

 شمٜمٔمتٞمؿ ذم األظمترى اعمٕمٜمٞمت٦م اًمقطمدات ُمع سم٤مًمتٕم٤مون م 1440 اًمٕم٤مُمٚملم ؿم١مون وزارة سمدأت

 اعمجت٤مالت رواد وإقمتداد ًمؽمسمٞمت٦م اخل٤مص اًمؼمٟم٤مُم٩م – ٗم٤مءاأليم ُمـ اعم١مًمػ األًمقف ُمنموع وشمٜمٗمٞمذ

 طمتقازم إمم ختّمّمت٤مهتؿ سمِمتتك اعمقهتقسملم ُمتـ اعمرؿمحلم قمدد ووصؾ - اًمِم٤ٌمب ُمـ األيم٤مديٛمٞم٦م

 ًمؽمسمٞمت٦م اًم٘مٜمقات وخمتٚمػ اعمًتقي٤مت ُمتٕمدد قمٛمؾ ٟمٔم٤مم إمم أدى مم٤م ،م 8666 قم٤مم ذم آالف قمنمة

 اعم١مًمٗم٦م األًمقف عمنموع اًمتٜمٗمٞمذي٦م اخلُٓم٦م ٧موُوٕم ،م 8668 قم٤مم وذم - اًمِم٤ٌمب ُمـ أيمٗم٤مء وإقمداد

   -(8)  م 8616و 8668 قم٤مُمل سملم ُم٤م ًمٚمٗمؽمة األيمٗم٤مء ُمـ

 036و ،اخلت٤مص احلٙمتقُمل اًمراشمت٥م قمغم طم٤مصاًل  ظمٌػًما 3311 ُاظمتػم ،م 8661 ؾمٜم٦م وذم

  -(3) ل يمػء ُماليلم وقمنمة ُمٚمٞمقن ُمنموع ل ذم ًمٚمدُم٩م ُمتخّمًّم٤م سم٤مًمًٖم٤م يمػء

 وإقمتداد شمرسمٞمت٦م : هتل اجلديد ًمٚم٘مرن األيمٗم٤مء ُمـ اعم١مًمٗم٦م ألًمقفا عمنموع اعمحددة األهداف

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمًتتقي٤مت ذوي اًمٌت٤مرزيـ واًمٜمٔمتريلم اعمٝمٜمدؾمتلم واعمتخّمّمتلم اخلتؼماء ُمتـ ُمئ٤مت

 ذوي اًمترواد ُمتـ آالف وإقمتداد شمرسمٞمت٦م 5 م 8616 قمت٤مم طمتتك اعمت٘مدُمت٦م اًمٕم٤معمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 5 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعمج٤مالت ويم٤موم٦م اًمٕمٚمقم خمتٚمػ ذم ًٞم٤مٟمًٌ اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمًتقي٤مت

 ويت١مدون اعمتآصمر ؾمجٚمقا اًمذيـ اعمٛمت٤مزيـ اًمِم٤ٌمب ُمـ األيمٗم٤مء ُمـ اآلالف راتتقمِم وإقمداد شمرسمٞم٦م

 ،اًمٕمٚمتقم جمت٤مالت خمتٚمػ ذم اعمًت٘مٌؾ ذم شمٗمجػمه٤م يٛمٙمـ يم٤مُمٜم٦م ىمدرة وهلؿ وم٘مري يمٕمٛمقد دورهؿ

  ًمٚمٌٜمد اعمرؿمحقن أُم٤م - اًمقـمٜمل اعمًتقى قمغم حقنُمرؿم هؿ األوًملم ًمٚمٌٜمديـ اعمرؿمحلم سم٠من قمٚماًم 

                                                 
١ّددس( 2) ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد   ئذددشج جاللطصددحد٠س فدٟد ٌج

272   . 

 .     125( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

   25فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  ( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ4ُ١ٍ)



224 

  

 
 
 

 يمؾ ُمرة اًمقـمٜمل اعمًتقى قمغم اًمؽمؿمٞمح جيري - اعم٘م٤مـمٕم٦م ُمًتقى قمغم ُمرؿمحقن ومٝمؿ اًمث٤مًم٨م

٤ًٌم 066 اعمرؿمحلم وقمدد قم٤مُملم  اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم اظمتٞم٤مرهؿ جيري ،سم٤مرز ُمقهقب 166 : ُمٜمٝمؿ شم٘مري

 شمٓمتقير شمِمتجٞمع سمٛم٘متدوره٤م ًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦موا اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمإلسمداقم٤مت حمددة أهداف هلؿ شمٙمقن أن قمغم

  -(1) اًمٕم٤ممل ذم ًمٚمّملم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٙم٤مٟم٦م ورومع األُم٤مُمٞم٦م اًمٕمٚمقم

  : ايمؼؿر الؽمتؽشاف ايمصقـي ايمػمكامج -12

 ىمٛمر إـمالق : األولم اظمرضمؾة : مراضمل شمالث إمم اًم٘مٛمر الؾمتٙمِم٤مف اًمّمٞمٜمل اعمنموع يٜم٘مًؿ

 ؾمتٓمح قمتغم عم٤ًٌمر اعمرن اهلٌقط حت٘مٞمؼ : ايمثاكقة ظمرضمؾةوا ،الؾمتٙمِم٤مومف اًم٘مٛمر طمقل يدور صٜم٤مقمل

 قمتغم اًمتجتقل ُمٝمٛمت٦م إٟمجت٤مز سمٕمتد األرض إمم اعم٤ًٌمر قمقدة : ايمثايمثة واظمرضمؾة ،ومٞمف ودمقًمف اًم٘مٛمر

  -(8) هٜم٤مك ُمـ قمٞمٜم٤مت وضمٚم٥م اًم٘مٛمر ؾمٓمح

 Etinalle  " :  " ايمشعاع زمركامج -13

 وُمتقؾمتٓم٦م صتٖمػمة صٜم٤مقم٦م ٞمقنُمٚم 13 ويْمؿ اًمٕم٤معمل اًمٌٜمؽ ُمـ شم٠ميٞمد قمغم طمّمؾ اًمذي هق

 اًمٞمد وم٤مئض اُمتّم٤مص ـمريؼ قمـ اًمزراقم٦م ًمتحدي٨م رضوري اًمتٓمقير يٙمقن أيـ ،اًمّملم ذم ريٗمٞم٦م

  -(3) اًمٕم٤مُمٚم٦م

 : 973 اخُلطة -14

 اًمرئٞمًتٞم٦م اًمقـمٜمٞمت٦م اخلُٓمت٦م – ل 423 ل اخلُٓمت٦م شمٜمٗمٞمتذ ذم ،م 1443 قم٤مم ذم اًمّملم ذقم٧م

 ُمتٕمتددة ؿمت٤مُمٚم٦م سمحقث إضمراء قمغم األؾم٤مس ذم اخلُٓم٦م هذه شمؽميمز - األؾم٤مؾمٞم٦م واًمٌحقث ًمٚمتٜمٛمٞم٦م

 واًمٌٞمئ٦م واعمقارد واعمٕمٚمقُم٤مت واًمٓم٤مىم٦م اًمزراقم٦م جم٤مالت ذم اهل٤مُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤معم٤ًمئؾ يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٕمٚمقم

 - اعمًت٤مئؾ هذه حلؾ قمٚمٛمٞم٦م وأؾم٤مؾم٤مت ٟمٔمري٦م ُمًتٜمدات شم٘مديؿ هبدف ،واعمقاد واًمّمح٦م واًمًٙم٤من

 اعمًتتقي٤مت صتقب حمقريت٦م أؾم٤مؾمتٞم٦م قمٚمٛمٞمت٦م سمحقث إضمراء قمغم اًمٕمٚمامء يم٤ٌمر اخلُٓم٦م هذه شمِمجع

  شم٠مصمػماهت٤م هل٤م اًمتل اهل٤مُم٦م اعمج٤مالت ذم اهل٤مُم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ُم٤ًمئؾ وطمقل اعمت٘مدُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

                                                 
 .     126 - 125طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ  ( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػ1ٓ)

(2) http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter5/ chapter52622.htm  

(3) Wihkowski Nicolas, op.cit . p 427 .   
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 ىمقي دقمؿ ًمت٘مديؿ اًمدوًم٦م هدف ًمتح٘مٞمؼ ؾمٕمًٞم٤م ،واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م قمغم اًمٙمٌػمة

 اًم٘مرن ذم واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ظمالل اهل٤مُم٦م اعمِم٤ميمؾ طمؾ ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ُمـ

 ُمتٜمٝم٩م ) حيتدده٤م ُمٝمٛمت٦م قمٚمٛمٞمت٦م وظُمٓمط أؾم٤مؾمٞم٦م أسمح٤مث سمتٜمٔمٞمؿ -وشم٘مقم(1) واًمٕمنميـ      احل٤مدي

  -(8) اخلُٓم٦م(

 صتٜمدوق جلٜم٦م ُمع ومٜمٔمٛم٧م - ل 423 ل اخلُٓم٦م قمـ اعمًئقًم٦م هل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزارة

 ± 8 ل اإلدارة ٟمٛمتط ويٓمٌؼ - اخلُٓم٦م هذه شمٜمٗمٞمذ اعمٕمٜمٞم٦م داري٦ماإل واًمدوائر اًمقـمٜمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم

 شم٘مقيؿ ذم اًمؽميمٞمز يتؿ سمحٞم٨م ،سمٕم٤مُملم اخلُٓم٦م هذه شمٜمٗمٞمذ سمٕمد األضمؾ ُمتقؾمط شم٘مقيؿ جيري أي ،ل 3

 اًمًتٜمقات ذم اًمٌحقث ظُمٓم٦م وحتديد وشمٕمديؾ ،ًمٚمٛمِم٤مريع ل اًمٌحقث ُمًت٘مٌؾل و لاًمٕمٛمؾ طم٤مًم٦مل

 ًمٚمُخٓمت٦م روقًم٤متُمِمت 138 شمِمتٖمٞمؾ سمدأ ًم٘مد اًمٕم٤مُم٦م- اعمِم٤مريع أهداف طمقل اعُم٘مٌٚم٦م األظمػمة اًمثالث

 ذم روقًم٤متُمِم 10و اًمزراقم٦م جم٤مل ذم ُمنموقًم٤م 12 ُمٜمٝم٤م ،م8668و 1443 قم٤مُمل سملم ومٞمام ل423ل

 81و واًمٌٞمئت٦م اعمتقارد جمت٤مل ذم ُمنمتوقًم٤م 81و اعمٕمٚمقُمت٤مت جمت٤مل ذم روقًم٤متُمِم 12و اًمٓم٤مىم٦م جم٤مل

 اعمًتتقي٤مت ذم ُمنمتوقًم٤م 14و اعمتقاد جم٤مل ذم ٤مُمنموقمً  14و واًمّمح٦م اًمًٙم٤من جم٤مل ذم روقًم٤متُمِم

  -(3) اهل٤مُم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 : م 1999 يـاير اظمعؾومات سمؽـويموصمقا إؽمؼماسمقجقة -15

  -(1)اعم١مؾم٤ًمت يم٤موم٦م ذم اإلٟمؽمٟم٧م قمغم اًم٘م٤مئؿ واعمٕمٚمقُم٤ميت اًمت٘مٜمل اإلسمداع رسمط إمم هتدف

  : 2049 اخُلطة -16

 إمم ل8614 اخلُٓمت٦م ل واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمتقم ٞم٦ماًمّمتٞمٜم اجلٛمٕمٞمت٦م ىمدُم٧م ،م 1444 قم٤مم ذم

 يّمؾ أن أي - اًمِمٕم٥م أسمٜم٤مء ًمٙمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمققمٞم٦م ُمًتقى رومع طمقل يم٤مىمؽماح ،اًمّمٞمٜمٞم٦م  احلٙمقُم٦م

  االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمع ُمتٗمؼ ُمًتقى إمم اًمّمٞمٜمٞملم ًمٚمٛمقاـمٜملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمققمٞم٦م ُمًتقى

                                                 
 .   121( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

  47ُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍ( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ2١)

 .   121( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

وطددٛسجٖ، ِؼٙددذ ( ئذددشج١ُ٘ ِكّددذ جألخددشط : دٚس جٌؾددشوحش ِطؼذ٠ددس جٌؿٕغدد١س فددٟ جٌط١ّٕددس جاللطصددحد٠س فددٟ جٌصدد١ٓ، سعددحٌس د1)

 .   272َ،  صـ   2222جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ؾحِؼس جٌضلحص٠ك، 
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 اعمئقيت٦م اًمتذيمرى يّمت٤مدف اًمتذي م 8614 قمت٤مم ذم اعمتقؾمٓم٦م اعمتٓمقرة ًمٚمدول واالضمتامقمٞم٦م

 - رؾمتٛمًٞم٤م م 8663     أيمتتقسمر ذم اخلُٓمت٦م هذه شمٗمٕمٞمؾ سمدأ وىمد - اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ًمت٠مؾمٞمس

 ،ؿمت٤مُمؾ ٟمحتق قمغم احلٙمقُم٦م شمٜمٗمذه اًمذي اًمٜمققمل اًمتٕمٚمٞمؿ طمٚم٘م٤مت ُمـ طمٚم٘م٦م سمٛمث٤مسم٦م هل اخلُٓم٦م هذه

 ىم٤مقمت٤مت ذًمتؽ ذم سمتام اعمتدارس ظمت٤مرج األُم٤ميمـ ًمٙم٤موم٦م اًمقفمٞمٗمل اًمدور إفمٝم٤مر سم٤مًميورة شمتٓمٚم٥م

 اإلصتالح عمًت٤ميرة وذًمتؽ اعمجتٛمتع حيت٤مضمٝمؿ أيمٗم٤مء وشمرسمٞم٦م إقمداد هبدف ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

  -(1) واًمتدريز اًمتٕمٚمٞمٛمل

 ًمٙمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمققمٞم٦م ُمًتقى ًمرومع اًمٕمٛمؾ ُمٜمٝم٤مج ل اًمدوًم٦م جمٚمس وزع ،م 8661 ُم٤مرس ذم

 ًمٚمتث٘مٞمتػ ٟمًتًٌٞم٤م يمٌتػم شمٓمقر ٞمؼحت٘م إمم ومٞمف ودقم٤م ( م 8686 – 8616 – 8661 )  اًمِمٕم٥م أسمٜم٤مء

 وصتقاًل  ًمٚمٛمقاـمٜملم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٜمققمٞم٦م ُمٚمٛمقس وارشمٗم٤مع ،وشمٕمٛمٞمٛمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم

 وأن 5 م 8616 قم٤مم ذم اًمٕمنميـ اًم٘مرن صمامٟمٞمٜمٞم٤مت ذم اًمٕم٤ممل ذم اًمرئٞمًٞم٦م اعمتٓمقرة اًمدول ُمًتقى إمم

 أن ًمدرضمت٦م م 8686 قمت٤مم ذم يمٌػًما قًراشمٓم وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وٟم٘مٚمٝم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم اًمتث٘مٞمػ حي٘مؼ

 اًمٙمٗمٞمٚمت٦م واًمٔمروف األؾم٤مؾمٞم٦م واخلدُم٤مت واعمراومؼ واًمتٜمٗمٞمذ ًمٚمتٜمٔمٞمؿ ٟمًًٌٞم٤م ُمتٙم٤مُمٚم٦م أٟمٔمٛم٦م شمتٌٚمقر

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٜمققمٞمت٦م متٙمتلم هبتدف ًمٚمٛمتقاـمٜملم اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٜمققمٞمت٦م سمٌٜم٤مء شمتٕمٚمؼ ،واالظمت٤ٌمر واعمراىم٦ٌم

 اعمتٓمتقرة اًمتدول ُمًتقى إمم ُمًتقاه٤م ًمٞمّمؾ اًمٙمؾ طمٞم٨ُم  ُمـ اعمٚمٛمقس االرشمٗم٤مع ُمـ ًمٚمٛمقاـمٜملم

  -(8) واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن أوائؾ ذم اًمٕم٤ممل ذم اًمرئٞمًٞم٦م

 : م 1999 يويمقو ايمتؽـويموصمي اإلزمداع صـدوق -17

 أًمػ 26 شمِمٛمؾ اًمتل واعمتقؾمٓم٦م اًمّمٖمػمة اعمنموقم٤مت يم٤موم٦م شمٓمقير إمم اًمّمٜمدوق هذا يرُمك

  -(3) قم٤مُمؾ ُمٚمٞمقن 33 ظمالل يٕمٛمؾ واًمذي ُمنموع

                                                 
 .   125 – 124( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)

 .   125( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ  1)

ؿ( 2) ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد  ئذددشج ١ّددس جاللطصددحد٠س فدٟد ٌج ٌٕط ٕغدد١س فدٟد ج

272   . 
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  : ؽمبارك زمركامج  -18

 األؾمقاق ذم  اًمتٜم٤مومًٞم٦م ىمدرهت٤م ًمرومع اعم١مؾم٤ًمت إمم اًمت٘مٜمٞم٦م اعم٤ًمقمدات شم٘مديؿ إمم هيدف وهق

 واعم١مؾمًت٤مت ضمٝم٦م ُمـ واجل٤مُمٕم٤مت اًمٌحثٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت سملم اعمِمؽميم٦م اعمنموقم٤مت وحتًلم اًمٕم٤معمٞم٦م

 -(1) اًمريٗمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت داظمؾ اًمت٘مٜمل اعمًتقى ًمتحًلم وذًمؽ ،اإلٟمت٤مضمٞم٦م

  : اظملهول ايمػضائي يمؾطغمان ايمصكم زمركامج – 19

  - م 1448 قم٤مم اعم٠مهقل اًمٗمْم٤مئل اًمٓمػمان سمرٟم٤مُم٩م شمٓمٌٞمؼ اًمّملم سمدأت

 إمم صٞمٜمل ومْم٤مئل رائد إرؾم٤مل هل األومم اعمرطمٚم٦م : مراضمل شمالث إلم ايمػمكامج هذا ويـؼسم

 خمتتؼم إـمالقو اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمًٗمـ سملم اًمرسمط شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمِمٙمٚم٦م طمؾ هل اًمث٤مٟمٞم٦م واعمرطمٚم٦م ،اًمٗمْم٤مء

 ُم٠مهقًمت٦م ومْم٤مئٞم٦م حمٓم٦م سمٜم٤مء هل اًمث٤مًمث٦م اعمرطمٚم٦م - ىمّمػمة ًمٗمؽمة ومْم٤مء رائد ومٞمف يٕمٛمؾ ُم٠مهقل ومْم٤مئل

 احلجتؿ اًمٙمٌتػمة اًمٗمْمت٤مئٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م االظمت٤ٌمرات ُمِمٙمٚم٦م حلؾ ـمقيٚم٦م ًمٗمؽمة ومْم٤مء رواد ومٞمف يٕمٛمؾ

   -(8)اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وُمِمٙمٚم٦م

 : همـي فمامل أيمف 500 إفمداد طُمطة -20

 اًمٕم٤مُمٚمت٦م اًم٘متقى ؾمتقق ُمٓم٤مًمت٥م ًمًتد االضمتامقمل واًمْمامن اًمٕمٛمؾ وزارة شمٓمٌ٘مٝم٤م ٓم٦مظُم  هل

 األقمتقام سمتلم ومٛمتـ - اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واًم٘متدرة ،اعمتٕمتددة اًم٘مدرة ،اًمٗمٜمٞم٦م اًم٘مدرة ذوي ًمأليمٗم٤مء اًمداظمٚمٞم٦م

 وؾمت٤مئرهؿ اعمًتتقى قم٤مزم ومٜمل قم٤مُمؾ ،ومٜمل قم٤مُمؾ أًمػ 066 أقمدت اًمّملم ،م 8661 – 8666

 اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمٝمٜمٞم٦م اًم٘مدرة ذات اعمٝمـ ُمـ وهمػممه٤م واخلدُم٤مت اًمتّمٜمٞمع تلًمّمٜم٤مقم اعمٝمٜمٞملم اعم١مهٚملم ُمـ

 -(3) اًمّملم ذم    اًمٗمٜمٞم٦م اًم٘مدرة اًمٕم٤مًمٞم٦م األيمٗم٤مء إقمداد ٟمٔم٤مم شمدرجيًٞم٤م اآلن ومٞمتِمٙمؾ -

  : ايمرزمقع أؾمعة طُمطة – 21

 أُمقااًل  شمٕمتٛمد اًمتل ل اًمرسمٞمع أؿمٕم٦م ظُمٓم٦م ل واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة أصدرت م 1442 قم٤مم ذم

  ُمدة ذم خمتٚمٗم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م اًمٌالد خلدُم٦م اًمّمٞمٜمٞملم اعمٌٕمقصملم إلرؿم٤مد اًمالزُم٦م اًمٔمروف ًمتٝمٞمئ٦م ٦مظم٤مص

                                                 
 .  253( ق١ّذ جٌؿ١ٍّٝ : دسجعحش فٟ جٌططٛسجش جاللطصحد٠س ٚجٌؼح١ٌّس ٚجإلل١ّ١ٍس جٌّؼحصشز، صـ 3)

(4) http://arabic.cri.cn/chinaabc/chapter5/ chapter52622.htm.  

  32جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ 1ٚ)
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 حلْمتقر اًمّملم إمم اًمٕمقدة قمغم ُمٌٕمقث 166 ُمـ أيمثر اخلُٓم٦م هذه ؾم٤مقمدت ؾمٜمتلم ُمـ أىمؾ

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اهل٤مُمت٦م ًمٚمٛمنمتوقم٤مت اًمتٕم٤موٟمٞمت٦م اًمٌحقث ذم واالؿمؽماك اهل٤مُم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م االضمتامقم٤مت

 ،األيمٗمت٤مء وشمتدري٥م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٚمٌحتقث اًمقـمٜمٞمت٦م اًم٘مقاقمد سمٜم٤مء ذم واالؿمؽماك ،ًمٚمدوًم٦م واًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م

 ذات اًمّمتٜم٤مقم٤مت اؾمتتثامر ذم واًمتٕمت٤مون ،ُمِمتؽميم٦م سمّمتقرة اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدات طم٤مُمكم وشمدري٥م

   -(1) اًمدوًمٞم٦م اًمًقق وشمقؾمٞمع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

 : ىمفء ماليكم وفمممة مؾقون ممموع -22

 ؿمت١مون وزارة وشمٓمٌ٘متف شمٜمٔمٛمتف اعمتخّمّمتلم اًمٗمٜمٞمتلم يمٗمت٤مءاأل إلقمداد ظم٤مص ُمنموع هق

 اًمقـمٜمٞمت٦م اًمٚمجٜمت٦م ،اعم٤مًمٞمت٦م وزارة ،واًمتٕمٚمتٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزارة ،اًمٕم٤مُمٚملم

 واًمت٘مٜمٞمت٤مت ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م ،اًمقـمٜمٞم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم صٜمدوق جلٜم٦م ،واإلصالح ًمٚمتٜمٛمٞم٦م

 036و ،اخل٤مص احلٙمقُمل اًمراشم٥م قمغم طم٤مصاًل  ظمٌػًما 3311 ُاظمتػم ،م 8661 ؾمٜم٦م ذم - وهمػمه٤م

 -(8) يمػء ُماليلم وقمنمة ُمٚمٞمقن روعتُمِم ذم ًمٚمدُم٩م ُمتخّمًّم٤م سم٤مًمًٖم٤م يمػء

 : سمقاكجكم ظمـطؼة 4568 ممموع -23

 اًمقطمٞمتدة اًم٘م٤مقمتدة 5 راءتاخلْم ًمٚمٓم٤مىم٦م سم٤مًمّملم ىم٤مقمدة أيمؼم : هل ىمقاقمد أرسمع سمٜم٤مء قمـ قم٤ٌمرة

 5 اعمقصتٚمٞم٦م اعمٗمرـمت٦م اعمٜمتجت٤مت وإٟمت٤مج ،اعمقصٚمٞم٦م اعمٗمرـم٦م اعمقاد ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم سم٤مًمّملم

 إلٟمتت٤مج ىم٤مقمتدة 5 اًمٕمت٤معمل اعمًتقى قمغم اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م ًمٚمٝمٜمدؾم٦م واإلٟمت٤مج ًمٚمٌحقث ىم٤مقمدة 5 اعمٕمدات

  - األيقين PDP ضمٝم٤مز يٛمثٚمٝم٤م اًمتل اعمتٓمقرة واعمرئٞم٤مت اًمّمقشمٞم٤مت أضمٝمزة

 ،اًمٓم٤مىم٦ماجلديدة ،اعمقصٚم٦م اعمتٗمقىم٦م اعمقاد ،ًمٚمٙمٛمٌٞمقشمر IC رىم٤مئؼ وإٟمت٤مج ًمٌحقث ُمرايمز مخ٦ًم

  - اًمْمقئٞم٦م األًمٞم٤مف

                                                 
 .   122( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

    25( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 اجلديتد روعتاعمِمت إلسمتداع ل هقضمٞمقى ل ٦مطمدي٘م : هي وايمتؽـويموصمقا يمؾعؾوم ضمدائق ؽمت

 ُمٞمٜمٖمتلم طمدي٘مت٦م ،ًمٚمؼمجمٞمت٤مت هقايتقان طمدي٘م٦م ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اجل٤مُمٕم٦م طمدي٘م٦م ،سمتٞم٤مٟمجلم

 طمدي٘مت٦م ،اًمٕم٤مئتديـ اعمٌٕمقصملم ًمٚمٓمالب اجلديدة وقم٤متاعمنم إسمداع طمدي٘م٦م ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم

  - اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م ًمٚمٝمٜمدؾم٦م هقايقى

 شمٌت٤مدل ،اعمخت٤مـمر االؾمتتثامر ،اجلديدة اًمدوًمٞم٦م اعمنموقم٤مت إسمداع : هي يمؾخدمة أكظؿة شمامكقة

 ًمٚمٓمتالب اًمٕمٛمتؾ ومترص شم٘متديؿ ،اعمٕمٚمقُمت٤مت دم٤مرة ،اعمٕمٚمقُم٤مت ؿمٌٙم٤مت ،األيمٗم٤مء اعمتخّمّملم

  -(1)اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مقق دم٤مرة ،االؾمتٕمالُم٤مت ،اخل٤مرج ُمـ اًمٕم٤مئديـ اعمٌٕمقصملم

  : ؾمخص مائة طُمطة -24

 سمٕمتدد األيمٗمت٤مء ضمذب أضمؾ ُمـ ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمأليم٤مديٛمٞم٦م ه٤مُم٦م قمٛمٚمٞم٦م ؿمخص ُم٤مئ٦م ظُمٓم٦م

 1112 يمت٤من ،م 8662 ؾمتٜم٦م أواظمتر طمتتك اإلطمّمت٤مئٞم٤مت طم٥ًم - داظمٚمًٞم٤م 36و ظم٤مرضمًٞم٤م 166

 ضمت٤مئزة ٟمت٤مل ُمتـ 123و ،اخلُٓمت٦م هتذه ـمريتؼ قمـ ُيٕمدواو اؾمتقردوا اعمًتقى قم٤مزم قمٚمٛمًٞم٤م يمػء

 -(8)اخلُٓم٦م هذه ُمـ اعم٤مًمٞم٦م اًمت٠ميٞمدات قمغم طمّمٚمقا اًم٤ٌمرزيـ ًمٚمِم٤ٌمب اًمٕمٚمٛمل اًمّمٜمدوق

 : م 2010 يمعام وايمتؽـويموصمقا ايمعؾوم إؽمؼماسمقجقة -25

 اًمٕمت٤ممل ذم  واًمت٘مٜمٞمتلم اًمّمتٞمٜمٞملم اًمٕمٚمتامء سملم اًمٕمْمقي واًمتٙم٤مُمؾ اإلٟمدُم٤مج حت٘مٞمؼ إمم هتدف

  -(3) واعم١مؾم٤ًمت األُم٦م أومراد ًمٙم٤موم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمل اعمًتقى عًمروم

 : اإلبداعية املؤشصات : ثالًجا

 ايمصقـقة اإلزمدافمقة اظممؽمسات :  

 ُمٌت٤مذة ٟمتٞمجت٦م شُمٕمتؼم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم اعمرشمٙمزة األضمٜمٌٞم٦م ًمالؾمتثامرات اعمٕمٓم٤مة األوًمقي٦م إن

 -(1) اآلن طمتك اعمحكم ًمإلسمداع ومَٕم٤مًم٦م حمٚمٞم٦م ؿمٌٙم٦م سمت٠مؾمٞمس اًمّملم ًمٗمِمؾ

                                                 
(1) http://www.chinatoday.com.cn .   

 32 – 22( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صدـ صدـ 2)

  . 

صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد  ( 3) ١ّددس جاللطصددحد٠س فدٟد ٌج ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد ئذددشج

272   . 

ه ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( 1) ٌّح مٜٛ ٚػٍٝ أػ ٛجصْ ٌج ٚض  ٟ ؼحٌّ ٝ جاللطصحد ٌج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ص١ٕ ىحس  : ل جاللطصحد ٌج د٠ذ ؽ١ٕ  131ٚأ

  . 
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 إصتالح ُمتع سمت٤مًمتقاومؼ اًم٘مٓمت٤مع هتذا ذم اإلصتالطمٞم٦م اخلٓمتقات اًمّمتلم اختتذت وًمذًمؽ

 ُمتـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ضمٚم٥م ـمريؼ قمـ اعمحٚمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مدرات شمٓمقير ًمٖمرض األظمرى اًم٘مٓم٤مقم٤مت

 هتذه ُمتع اًمتٕم٤مُمتؾ ىمتدرة رومتع أضمتؾ ُمتـ اعمحٚمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وشمٓمقير ،ضم٤مٟم٥م ُمـ اخل٤مرج

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم ىم٤مقمدة شمقؾمٞمع إـم٤مر ومٗمل ،آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ داظمٚمًٞم٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤مت

 ؾمقاء اًمّملم ظم٤مرج ًمٚمدراؾم٦م اًمٓمالب آلالف واًمًامح ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمرايمز اجل٤مُمٕم٤مت أٟمِم٠مت حمٚمًٞم٤م

 اًمٕمٚمتؿ ُمديٜمت٦م سمت٠مؾمتٞمس اًمّمتلم ىم٤مُم٧م وىمد يمام ،طمٙمقُمٞم٦م سمٕمث٤مت وٛمـ أو اخل٤مص طم٤ًمهبؿ قمغم

 يم٤مؾمتؽماشمٞمجٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتؿ قمتدت إذ ،م 1436 قمت٤مم ذم ( ضمتلم ؿمتـ ) واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  -(1)اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٓمقير اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلدارة ُمٜمٝم٩م شمقـملم إمم قمٛمدت ًمذا ،ًمٚمٛمًت٘مٌؾ

 اًمٜمٛمتق وُمتع ،م 1423 قم٤مم ذم اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم واالٟمٗمت٤مح اإلصالح ؾمٞم٤مؾم٦م شمٜمٗمٞمذ وُمٜمذُ 

 سمت٤مًم٘مقة اًمزاظمترة اعم١مؾمًت٤مت ُمتـ ٦مجمٛمققمت سمنتقم٦م شمؽمقمرع أظمذت ،اًمّمٞمٜمل ًمالىمتّم٤مد اًمنيع

 هت٤مير وجمٛمققمت٦م ًمالشمّمت٤مالت صمِمقٟمٖمِمتٞمٜمغ وذيم٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م هقاري ذيم٦م ُمٜمٝم٤م ،اإلسمداقمٞم٦م

 ًمٚمتتحٙمؿ هقاشمِمقٟمغ وذيم٦م ضمٞمكم ذيم٤مت وجمٛمققم٦م ًمٚمًٞم٤مرات ؿمػمي وذيم٦م ًمٞمٜمقومق وجمٛمققم٦م

 اًمتٕمٛمتؼ عوُم - ًمٚمٗمقالذ سم٤موؿم٤من وجمٛمققم٦م اعم١ًموًمٞم٦م اعمحدودة ؿمٜمٝمقا ذيم٤مت وجمٛمققم٦م اًمرىمٛمل

 ُمٌت٤مدرة سمنتقم٦م ازدادت االىمتّمت٤مدي واًمٜمٔم٤مم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٜمٔم٤مم إلصالح اعمتقاصؾ

 (-8) اًمت٘مٜمٞم٦م اإلسمداقم٤مت إمم اعم١مؾم٤ًمت

 قمتغم وسمٜم٤مء ،اإلٟمت٤مج وؾم٤مئؾ قمغم وظم٤مص٦م اًمدوًم٦م قمٚمٞمف وشمًٞمٓمر اؿمؽمايمل اًمّمٞمٜمل وم٤مالىمتّم٤مد

 اًمنمتيم٤مت ُمتـ اًمِمت٤مُمؾ ًمٚمتتخٚمص ثٞمًثت٤مطم ؾمٕمًٞم٤م اًمّملم ؾمٕم٧م األومم اعمرطمٚم٦م ذم اعُمح٘م٘م٦م اًمٜمت٤مئ٩م

 ُمثت٤مل وأدل ،اًمٕمٍمتي٦م اعم١مؾمًت٤مت ٟمٔم٤مم إىم٤مُم٦م ظمالل ُمـ وذًمؽ ،واعمتقؾمٓم٦م     اًمٙمٌػمة اخل٤مهة

  ُم٤م وهذا أرسم٤مطمٝم٤م ُمًتقى ارشمٗم٤مع قمغم واًمٕمٛمؾ ًمٚمدوًم٦م اعمٛمٚمقيم٦م اعم١مؾم٤ًمت إصالح هق ذًمؽ قمغم

                                                 
ؼدذد ( 2) ٠ٛدص، ٌج ى ، ٌج ؼشذٟد فىدش ٌج ؼشخ، ِإعغدس ٌج ٛجس ٌج س، ِؿٍس ق ٌّٛ ؼ ٙح فٟ ػصش ٌج ص١ٓ ٚ شذط َ، صـد  2226، 1ؽٛلٟ ؾوي : ٌج

32   . 

 .     112خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ  ( ؽ١ح3)
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 واعم١مؾمًت٤مت ٚمدوًمت٦مًم اعمٛمٚمتقك اًم٘مٓمت٤مع هتذا ذم األرسم٤مح سمٚمٖم٧م طمٞم٨ُم  ،م 1444 قم٤مم حت٘مؼ

  -(1)م1423 قم٤مم قمـ %26 سمزي٤مدة ُمٚمٞم٤مر 46 احلٙمقُمٞم٦م

 ،%36 ىمتدره٤م سمحّمت٦م اًمًتقق ذم األومم اعمٙم٤مٟم٦م هقاواي ذيم٦م اطمتٚم٧م ،م1444 قم٤مم وذم

 آي وي ( أًمٙم٤مشمٞمتؾ ريم٦متًمِمت اًمت٤مسمٕمت٦م ( ( Shanghai Bell ) سمٞمؾ ؿم٤مٟمجٝم٤مي ذيم٦م سمذًمؽ ُمتخٓمٞم٦م

 أٟمٔمٛمت٦م ؾمتقق قمتغم اًمٍماع سمدأ األصمٜم٤مء هذه وذم - ( ؾمٞمٛمٜمس ًمنميم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ) ( BISC ) د إس

 اًمّمتٞمٜمل اًمٕمت٤مرض أُم٤م ،وٟمقيمٞم٤م وؾمٞمٛمٜمس إريٙمًقن األضمٜمٌٞم٦م ريم٤متتاًمِم هتٞمٛمـ طمٞم٨ُم  ،اهلقاشمػ

 ًمتّمتٌح هتقاواي شمٓمقرت وم٘مد - %1،1 سمحّم٦م هقاواي ذيم٦م ومٝمق اًمذيمر يًتحؼ اًمذي اًمقطمٞمد

 ُم١مظمًرا سمٜمتف اًمذي ّم٤مٟمعاعم جمٛمع وُيٕمتؼم ،م1444 قم٤مم ذم ؿمخص 11666 ومٞمٝم٤م يٕمٛمؾ ذيم٦م أيمؼم

 شمًتتٓمٞمع طمٞمت٨ُم  ،آؾمتٞم٤م ذم االشمّم٤مالت ُمٕمدات جمٛمٕم٤مت وأطمدث أيمؼم ُمـ سم٤مٟمتٞم٤من – زيـ ؿمـ ذم

 همتزو ذم وُمٜم٤مومًتتٝم٤م األظمترى اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمنميم٤مت ُمزامح٦م اعمتدٟمٞم٦م اإلٟمت٤مج شمٙم٤مًمٞمػ سمٗمْمؾ اًمنميم٦م

  -(8) اًمٕم٤ممل ذم اًمتّمدير أؾمقاق

 جمت٤مل ذم         اعمٛمٜمقطم٦م وشمٚمؽ االظمؽماع تسمراءا ـمٚم٤ٌمت قمدد أن ومٞمف ٟمجد اًمذي اًمقىم٧م وذم

٤ًٌم شمْم٤مقمػ ىمد اًمّملم ذم اًمت٘مٜمل اإلسمداع  أىمؾ اًمرىمؿ هذا يٌ٘مك ،م1444و 1441 قم٤مُمل سملم ُم٤م شم٘مري

 واًمتٕمت٤مون اًمتٜمٛمٞمت٦م ُمٜمٔمٛمت٦م أرىمت٤مم وسمحًت٥م - األظمترى اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اًمدول ُمٕمٔمؿ ذم قمٚمٞمف هق مم٤م

 ـمٚم٥م 844و م1440 اًمٕم٤مم ذم وم٘مط ـمٚم٥م 866 اًمّمٞمٜمٞمقن اعمقاـمٜمقن ىمَدم ،OECD االىمتّم٤مدي

 هذا - صٖمػمة شمزال ُم٤م ومٝمل ،٦ماًمتٛمقيٚمٞم اًم٘مٞمقد سم٥ًٌم األرىم٤مم هذه شمت٘مٚمص سمٞمٜمام م- 1442 اًمٕم٤مم ذم

 اًمت٘مٜمتل ًمإلسمتداع أؾم٤مؾمتٞملم يمٛمحتريملم اًمّمتٞمٜمٞملم واًمٕمٚمتامء األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات يؽمك ،اًمقاىمع

 ُمت١مذات وًمتديٜم٤م - حمٚمٞم٦م إسمداع ؿمٌٙم٦م سمٜم٤مء ومٞمف شمًتٓمٞمع ووع ذم اًمّملم شمّمٌح طملم إمم ،اًمّمٞمٜمل

  -(3) اًمٜمٛمق ـمقر ذم هل اعمحٚمٞم٦م اًم٘مدرات أن قمغم شمدل

                                                 
                      ( ئذددددشج١ُ٘ جألخددددشط  : أعددددشجس ضمددددذَ جٌصدددد١ٓ ل دسجعددددس فددددٟ ِوِددددف جٌمددددٛز ٚأعددددرحخ جٌصددددؼٛد ل، ِشؾددددغ عددددحذك،1)

 .    153صـ 

 .     553 -552( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص١ٓ ػٛدز لٛز ػح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)

ه ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( 1) ٌّح مٜٛ ٚػٍٝ أػ ٛجصْ ٌج ٚض  ٟ ؼحٌّ ٝ جاللطصحد ٌج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ص١ٕ ىحس  : ل جاللطصحد ٌج د٠ذ ؽ١ٕ  131ٚأ

  . 
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 يكم وومٞمام 5 األُم٤مم إمم يمٌػمة ـمٗمرة اًمّملم ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ذيم٤مت شمِمٝمد ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ

 سمدايتت٦م ذم اًمِمخّمتتٞم٦م احلقاؾمتٞم٥م ًمّمتتٜمع ،( Legend ) جلٜمتد ُمّمتتٜمع شم٠مؾمتٞمس : األُمثٚمتت٦م سمٕمتض

 اًمِمخّمٞم٦م احلقاؾمٞم٥م ؾمقق يم٤مٟم٧م قمٜمدُم٤م ،سمٙملم ذم اًمٕمٚمقم أيم٤مديٛمٞم٦م أؾم٤مشمذة ىمٌؾ ُمـ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت

 Hewlett  سمٙم٤مرد وهٞمقًمٞم٧م ويمقُم٤ٌمك إم ي آي ُمثؾ 5 األُمريٙمٞم٦م احلقاؾمٞم٥م ذيم٤مت سمٞمد ُمقضمقدة

Packard ) )  قم٤مم وذم - أيًْم٤م اًمّملم ذم ُمِمؽميم٦م ُمنموقم٤مت ذم وشمٜمت٩م ًمٚمّملم شمّمدر يم٤مٟم٧م اًمتل 

 ،قمٛمتالق أُم٤مم ي٘مػ اًمذي يم٤مًم٘مزم األُمريٙمٞم٦م اًمنميم٤مت ههبذ ُم٘م٤مرٟم٦م جلٜمد ذيم٦م يم٤مٟم٧م ،م 1440

 ورم - اًمٕمٛمتالق هتل اًمنمتيم٦م شمٚمتؽ وأصٌح٧م األوو٤مع شمٖمػمت وم٘مط ؾمٜمقات أرسمع ُمرور وسمٕمد

 ي آي ذيم٤مت طمّمص أي ،%82 اًمًقق ذم جلٜمد طمّم٦م سمٚمٖم٧م ،م1444 قم٤مم ُمـ األظمػم اًمرسمع

  -(1) جمتٛمٕم٦م ويمقُم٤ٌمك سمٙم٤مرد وهٞمقًمٞم٧م إم

 ذم اًمتٜمٛمٞم٦م وؾم٤مئؾ وشمِمجٞمع قمٚمٛمٞم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م وووع واًمت٘م٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٜمٛمٞم٦م إـم٤مر وذم

 1442 قم٤مم ُمٜمذ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م سمدأ اًمتل واًم٘مرارات اًمتنميٕم٤مت ُمـ ؾمٚمًٚم٦م احلٙمقُم٦م أصدرت ،اًمّملم

 ،اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمنميم٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمنموقم٤مت قمغم اًمًٜمقي اًمتٗمتٞمش ،اًم٘مرارات هذه رأس وقمغم ،م

 ُمتع وشمقاوم٘مٝمت٤م اًمتزاُمٝم٤م دىم٦م ُمدى وحتديد اًمنميم٤مت ِمٓم٦مأٟم شم٘مقيؿ ذم ًمٚمحٙمقُم٦م احلؼ ُيٕمٓمل وهق

 رأؾمتامهل٤م زيت٤مدة إُمٙم٤مٟمٞمت٦م ُمتـ حترم ؾمقف (  B) شم٘مقيؿ قمغم حتّمؾ اًمتل واًمنميم٦م ،اًمٌالد ىمقاٟملم

 األؾمت٤مًمٞم٥م سم٢مشم٤ٌمع إٟمت٤مضمٝم٤م زي٤مدة قمغم اًمنميم٤مت شمٕمٛمؾ وهلذا ،(8) اًمّملم ذم   هل٤م ضمديدة ومروع وومتح

  اًمٕمٚمٛمٞم٦م-

 قمتغم واألومتراد اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت وشمِمجٞمع اًمتٙمٜمقًمقضمل عاإلسمدا سمٛم٠ًمًم٦م اًمّملم اهتٛم٧م

 دقمتؿ هدومٝم٤م ُم١مؾم٦ًم إٟمِم٤مء قمـ م1444 قم٤مم اًمٌٜمقك وأقمٚمٜم٧م - اعمج٤مل هذا ذم اإلسمداقمٞم٦م اعمٜم٤موم٦ًم

 اإلسمداع صٜمدوق ل سم٢مٟمِم٤مء اًمدوًم٦م ىمٞم٤مم إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمزراقم٦م جم٤مل ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتٓمقير اإلسمداع

 واًمتٓمتقير سم٤مًمٌحت٨م اًمّمتٜمدوق هذا وهيتؿ - واعمتقؾمٓم٦م   اًمّمٖمػمة ًمٚمٛمنموقم٤مت ل اًمتٙمٜمقًمقضمل

 -(3) اًمٕم٤معمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م ذات ًمٚمٛمٜمتج٤مت واخلدُم٤مت سم٤مإلٟمت٤مج اًمّمٜمدوق هذا وهيتؿ

                                                 
 .   552( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص١ٓ ػٛدز لٛز ػح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

٠ٛس ل جٌذسٚ( 3) ٚجٌطؿشذس ج٢ع١ ً : جٌؼشخ  ٛد ػرذ جٌفض١ ّرش ِكّ ٛف شوض دسجعحش جٌٛقذز جٌؼشذ١س، ذ١شٚش،ٔ   . 123َ، صـ  2222ط جٌّغطفحدز ل،ِ 

١ٍس خوي جٌفطشز ( 1) ٓ ل دسجعس ضك١ٍ ٟ ٌجص١ ١ّس جاللطصحد٠س ف ٌٕط ٝ ج ّس ػٍ ٌٛ ٌؼ ٟ : أغش ج ٝ ٌجغ١ذ ػٍ شؾغ عحذك، صـ  2221 – 1275ِصطف  .     25َ ل،ِ 



323 

  

 
 
 

 ًمٚمٛم١مؾمًت٤مت اًمتٙمٜمقًمتقضمل اإلسمتداع صتٜمدوق ٟمِمت٠مة اًمّمتٞمٜمل اًمدوًمت٦م جمٚمتس شمٌٜمتك وىمد

 هتذه يٞمتدًمت٠م ظم٤مص طمٙمقُمل صٜمدوق ومٝمق ،م 1444 يقٟمٞمق ذم واًمّمٖمػمة اًمقؾمٓمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 ُمٜمذ يقان ُمٚمٞم٤مرات ؾمٌٕم٦م إمم اعم١ميد اعم٤مل ًمرأس اإلمج٤مزم اعمٌٚمغ يٌٚمغ - اًمت٘مٜمل اإلسمداع ذم اعم١مؾم٤ًمت

 ذم إجي٤مسمًٞمت٤م دوًرا اًمّمتٜمدوق هتذا ويٚمٕمت٥م - م 8662 ؾمٜم٦م ذم يقان ُمٚمٞم٤مرات 1،81 وُمٜمٝم٤م ،ٟمِم٠مشمف

  -(1) واًمّمٖمػمة اًمقؾمٓمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت وشمٓمقرات إلسمداع ص٤محل٦م سمٞمئ٦م شمِمٙمٞمؾ

 ،اًمًتقق ُمـ %36 ُمـ أيمثر قمغم شمًٞمٓمر اخل٤مًمّم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمنميم٤مت يم٤مٟم٧م اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت وذم

 اًمتٚمٞمٗمزيتقن ألضمٝمتزة اعمٜمتج٦م ريم٤متتاًمِم ـمٚمٞمٕم٦م ذم ( Changhong ) ؿم٤مٟمجٝمقٟم٩م ذيم٦م وضم٤مءت

 -(8) (Panda ) وسم٤مٟمدا  ( TCL ) إل د ويت ( Konka ) يمقٟمٙم٤م ذيم٤مت شمٚمتٝم٤م ،اًمٕم٤ممل ذم اعمٚمقن

 قمتغم اًم٘متدرة وهتل ،أمهًٞمت٦م اًمت٘مٜمٞمت٦م اًم٘مدرات أيمثر شمٙم٥ًم اًمّملم أن ُمـ ٠ميمداًمت أضمؾ وُمـ

 ًمتف أصتٌح اًمّمتٞمٜمٞم٦م األرض قمتغم واًمتٓمقير األسمح٤مث ُمرايمز إٟمِم٤مء وم٢من ،اخل٤مص٦م سم٠مسمح٤مصمٝم٤م اًم٘مٞم٤مم

 ضمٜمترال ذيمت٦م سمٗمتقز أؾمتٝمؿ لترئٞمًت قم٤مُمتؾ وهٜم٤مك - اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمًٚمٓم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٝمٛم٦م أوًمقي٦م

 اعمرهمقسم٦م اعمٜمٓم٘م٦م وهل ؿمٜمٖمٝم٤مي ذم االؾمتثامر قمغم ضمرت اًمتل ٦ماعمٜم٤مومً ذم ومقرد ذيم٦م قمغم ُمقشمقرز

 سمٜم٘متؾ وىمٌقهلت٤م يمٌػم وشمٓمقير سمحقث ُمريمز شم٠مؾمٞمس سم٘مٌقهل٤م متثؾ ،( االىمتّم٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ) يمثػًما

 ُمرايمز متتٚمؽ اًمتل األضمٜمٌٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت الئح٦م شمتْمٛمـ األي٤مم وهذه - اعمريمز هذا إمم احلديث٦م اًمت٘مٜمٞم٦م

 ،ٟمقرشمٞمتؾ ،ٟمقيمٞمت٤م ،ًمقؾمتٜم٧م ،ؾمتٞمٛمٜمز ،أورايمتؾ : ُمثؾ ذيم٤مت ،اًمّملم ُمريمزه٤م وشمٓمقير أسمح٤مث

  -(3) اعمرايمز هذه ُمـ ُم٤مئتل طمقازم ُأومتتح وىمد - سم٤ميم٤مرد وهٞمقًمٞم٧م ،IBM ،أضمٞمٚمٜم٧م

 صتٜم٤مقم٦م أؾمتقاق أهع سم٤مقمت٤ٌمرهت٤م ،اًمّمتلم ذم أُمقاهلت٤م شمًتتثٛمر اًمتل سمقيٜم٩م ذيم٦م ويمذًمؽ

 ُمتـ اًمٓم٤مئرة هٞمٙمؾ سمٜمٞم٦م ٟمّمػ سمٜم٤مء قمغم ًمنميم٦ما واوم٘م٧م ًمذًمؽ 5 اًمٕم٤ممل ذم وشمٕم٤مفماًم  ٟمٛمًقا اًمٓم٤مئرات

  ىم٤مدة ويِمٕمر ،ؿمٞم٤من ذم ُم٘م٤مم طمري ُمّمٜمع ذم ،( 232 سمقيٜم٩م )  اًمٜمٗم٤مصم٦م اًمٓم٤مئرة ،اجلديد اجلٞمؾ

                                                 
    12ٌٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطى2ٕ)

 .     553( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص١ٓ ػٛدز لٛز ػح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

ه ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( 1) ٌّح ٜ ٚػٍٝ أػ مٛ ْ ٌج ٛجص ٚض  ٟ ؼحٌّ ٝ جاللطصحد ٌج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ص١ٕ ىحس  : ل جاللطصحد ٌج د٠ذ ؽ١ٕ  133ٚأ

. 
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 قمتغم ًمٚمحّمتقل ًمٚمّمتٞمٜمٞملم ومرصت٦م شمتٞمح ؾمقف سمقيٜم٩م أن إذ 5 سم٤مًم٘مٚمؼ األُمريٙمٞمقن اًمرأؾمامل

 اًمٕمتامل إمم ًمإلٟمتت٤مج اعمت٤مهرة اًمقفمت٤مئػ شمٜم٘متؾ ذًمؽ سمٕمد صمؿ ،ريم٦متسم٤مًمِم اخل٤مص اًمٓم٤مئرات شمّمٛمٞمؿ

 األُمريٙمٞمت٦م اعمٜم٤موم٦ًم طمد ورسمام سمؾ ،أُمريٙمٞم٦م وفم٤مئػ وم٘مد قمغم اخل٤ًمرة رتشم٘متّم ال وهبذا ،اًمّمٞمٜمٞملم

 سمتقيٜم٩م شمقضمتد هٙمذا ل ىم٤مئاًل  AFL-CIO صٜمدوق أُملم شمروُمٙم٤م ريتِم٤مرد هذا قمغم ويٕمٚمؼ - أيًْم٤م

 -(1) ل األظمرى شمٜم٤مومس سمقيٜم٩م يدي إطمدى -- هٜم٤م   وسمقيٜم٩م ،اًمّملم ذم

 ُمديٜم٦م ذم ( CSR ) ًمنميم٦م اًمت٤مسمٕم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ًمٚم٘م٤مـمرات  اعمحدودة ل شمِمقشمِمق ل ذيم٦م شم٘مع

 ذم اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اًم٘مقاقمتد أؿمتٝمر ُمتـ وهل ،اًمّملم ضمٜمقي ذم هقٟم٤من ُم٘م٤مـمٕم٦م سمنمىمل ل شمِمقشمِمق ل

 اًمًتٙمؽ أضمٝمتزة صتٜم٤مقم٦م ُمٝمتد ل قمٚمٞمٝمت٤م وُيٓمٚمتؼ ،شم٠مؾمٞمًتٝم٤م قمتغم ؾمٜم٦م 23 ُمْم٧م وىمد ،اًمّملم

  - ل ًمٚمّملم احلديدي٦م

 CSR )  ريم٦متًمِم اًمت٤مسمٕم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ًمٚم٘م٤مـمرات اعمحدودة ل شمِمقشمِمق ل ذيم٦م ُمّمٜمع شم٠مؾمس

 هذا طم٘مؼ - اًم٘م٤مـمرة سمّمٜمع حتٚمؿ ال ووٕمٞمٗم٦م وم٘مػمة ومٞمف اًمّملم يم٤مٟم٧م وىم٧م ذم ،م 1431 قم٤مم ذم  (

 اًمًتٙمؽ ظمتط ذم اًمٌخ٤مري٦م اًم٘م٤مـمرات صٞم٤مٟم٦م ُمّمٜمع سم٢مٟمِم٤مء ل اًمّمٜم٤مقم٦م ذم قمٔمٞمٛم٦م ُم٠مصمرة ل اعمّمٜمع

 اًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م اًم٘م٤مـمرات شم٘مٜمٞم٤مت اعمّمٜمع أدظمؾ م1403 قم٤مم ذم - اًمّملم وضمٜمقي ؿمامزم سملم احلديد

 إمم اعمّمتٜمع حتقل ،م 1423 قم٤مم ذم - اًمّملم ذم يمٝمرسم٤مئٞم٦م ىم٤مـمرة أول وصٜمع اًمًقومٞمتل االحت٤مد ُمـ

 اًمت٤مسمٕمت٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ًمٚم٘م٤مـمرات اعمحدودة ل شمِمقشمِمق ل ذيم٦م وحتتؾ - اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًم٘م٤مـمرات إٟمت٤مج

 وصتٜمع احلديثت٦م ًمٚمٛمدن احلديدي٦م اًمًٙمؽ ُمقاصالت شمٓمقير ذم ُمتٛمٞمزة ٙم٤مٟم٦مُم ( CSR ) ريم٦متًمِم

 هتذه ٟمجحت٧م ،األظمتػمة ؾمتٜمقات رتاًمٕمِمت ظمالل - اعمًتقى اًمٕم٤مًمٞم٦م احلديدي٦م اًمًٙمؽ ُمٜمتج٤مت

 طمديتد ؾمٙم٦م ىمٓم٤مر قمرسم٦م آالف أرسمٕم٦م ٟمحق شمّمٜمٞمع شمْمٛمٜم٧م صٗم٘م٦م وقمنميـ صمامن إٟمج٤مز ذم اًمنميم٦م

 - وظم٤مرضمٝم٤م اًمّملم داظمؾ عمدن خمتٚمٗم٦م سمٛم٘م٤ميٞمس

                                                 
 . 121صـ     ٛسؽطح٠ٓ، أس١ٔٗ دٞ و١ضج : جٌط١ٕٓ جألورش ل جٌص١ٓ فٟ جٌمشْ جٌٛجقذ ٚجٌؼؾش٠ٓ ل ِشؾغ عحذك،( دج١١ٔحي ذ2)
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 أٟمحت٤مء إمم شمٌت٤مع ،ـمتراًزا سم٠مرسمٕملم يمٝمرسم٤مئٞم٦م ىم٤مـمرة آالف مخ٦ًم ُمـ أيمثر اًمنميم٦م أٟمجزت ًم٘مد

 أضمٝمتزة صتٜم٤مقم٦م دظمتقل ذم ريم٦متاًمِمت ٟمجحت٧م ،م 8668 قم٤مم ُمٜمذ - وأومري٘مٞم٤م آؾمٞم٤م ودول اًمّملم

 هتذا ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م ًمٚمًتقق األضمٜمٌٞمت٦م ريم٤متتاًمِم اطمتٙم٤مر رتتويمً ،ري٦متاحلْم احلديدي٦م اًمًٙمؽ

 اًمٙمٌتػمة ُمديٜمت٦م واًمٕمنمتيـ اًمًٌع ُمـ ُمدن قمنم ذم اًمنميم٦م ىمٓم٤مرات ٜمتج٤متُم شمًتخدم - اعمج٤مل

 -(1) اًمّملم ذم األٟمٗم٤مق ُمؽمو هب٤م اًمتل واعمتقؾمٓم٦م

 ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ممل ذم اًمّمٜم٤مقمل احل٘مؾ هذا ذم ٟمققمٞم٦م ـمٗمرات اًمّمٞمٜمٞم٦م االشمّم٤مالت ذيم٤مت وطم٘م٘م٧م

 اًمقاليت٤مت قمتغم اًمّملم شمٗمقىم٧م ،م 8661 قم٤مم ومٗمل ،ُمقسم٤ميؾ وشمِم٤ميٜم٤م ويقٟمٞمٙمقم شمٞمٚمٞمٙمقم شمِم٤ميٜم٤م :

 اًمٜم٘م٤مًمت٦م اهلقاشمػ أصح٤مب قمدد سمٚمغ إذ 5 اًمٕم٤ممل ذم اًمٜم٘م٤مًم٦م ًمٚمٝمقاشمػ ؾمقق يم٠ميمؼم األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة

 طمًت٥م م 8660 قمت٤مم طمتتك األضمٝمتزة هتذه ُمًتتخدُمل قمدد وؾمٞمّمؾ ،ؿمخص ُمٚمٞمقن 116

 ذم ُمقسم٤ميتؾ شمِم٤ميٜم٤م ذيم٦م إن صمؿ - إٟم٤ًمن ُمٚمٞمقن 386 إمم (I DC ) جٌغدٛق سمحقث ُمٕمٝمد شم٘مديرات

 ) ومقداومتقن ذيمت٦م قمتغم ًمٚمتٗمتقق ـمري٘مٝمت٤م ذم شمٞمٚمٞمٙمتقم شمِمت٤ميٜم٤م ذيمت٦م ُمـ اعمتٗمرقم٦م ٟم٩ميمق هقٟم٩م

Vodafone ) ُمتـ %8،0 ومقداومتقن ذيمت٦م واؿمتؽمت - اًمٕمت٤ممل ذم اًمٜم٘م٤مًم٦م ًمٚمٝمقاشمػ ذيم٦م يم٠ميمؼم 

 ًمالؾمتتٞمالء هبجٛم٦م طم٤مًمًٞم٤م شمٗمٙمر األظمػمة أن قمٚماًم  ،دوالر ُمٚمٞم٤مر 8،0 سمٛمٌٚمغ ُمقسم٤ميؾ شمِم٤ميٜم٤م طمّمص

  -(8)ومقداومقن ذيم٦م قمغم

 16 ٟمحتق ،ًمٚمدوًمت٦م ممٚمقيم٦م يمٌػمة صٜم٤مقمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم أًمػ 83 سم٤مًمّملم يم٤من م 8668 قم٤مم وذم

 أيمثتر ويامرس ،اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م ضمٝم٤مز 1666 ٟمحق يتٌٕمٝم٤م ،قمٚمٛمل سمح٨م ٟمِم٤مـم٤مت هل٤م ُمٜمٝم٤م أالف

  - ومٞمٝم٤م R&D رواًمتٓمقي اًمٌحقث ؿمخص أًمػ 166 ُمـ

 ،رقم٦متسمًت ٦ماًمٕم٤مًمٞمت اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ُم١مؾمًت٤مت ُمتـ يمٌتػم قمتدد هنتض األظمتػمة اًمًٜمقات ذم

 ( جمٛمققمت٤مت )  ذيمت٤مت ُمثؾ - اًمّملم ذم وزن ذات ُم١مؾم٤ًمت جمٛمققم٤مت إمم سمٕمْمٝم٤م وشمٓمقرت

 اًمٕمالُم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م واسمتٙمرت ،آرسم٤مى ودوٟمٖمدا ،وشمًٞم٘مقاٟمغ ،وومقٟمدر ،وؾمٞمتقن ،ًمٞمٜمقف ،ه٤مير

  - اًمٙمٌػم اًمت٠مصمػم ذات  اعمِمٝمقرة

                                                 
 . 42 - 45َ ،  صـ صـ  2214( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ِحسط 1)

 .   554( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص١ٓ ػٛدز لٛز ػح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 ُمتـ ؾمٚمًتٚم٦م اًمّملم ُم٦مطمٙمق اختذت ،اًمّملم ذم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م سم٤مًمتٙمٜمقوضمٞم٤م االرشم٘م٤مء أضمؾ وُمـ

 ًمٚمٌحتقث ُمرايمتز سمٜم٤مء أضمؾ ُمـ دمريٌٞم٦م سمّمقرة واًمتٓمقير اًمٌحقث ُمرايمز سمٜم٤مء ًمدقمؿ اإلضمراءات

 ًمت٘مديؿ ،ؾمٜمقات 16 إمم 0 ُمـ اًمٗمؽمة ذم اعم١مؾم٤ًمت هذه ذم األول اًمٕم٤معمل اعمًتقى قمغم واًمتٓمقير

  -(1) اعمحٚمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت ُمٗمٞمدة ظمؼمات

 ،م 8661 قم٤مم سمداي٦م ذم قم٘مد اًمذي واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م مًمٚمٕمٚمق اًمقـمٜمل اعم١ممتر سمقوقح أؿم٤مر وىمد

 – 8661 ) األُمتد واعمتقؾمتٓم٦م اًمٓمقيٚمت٦م اًمقـمٜمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ظُمٓم٦م ل وُمٜمٝم٤مج

 اإلٟمت٤مج سملم جيٛمع شمٙمٜمقًمقضمل إسمداع ٟمٔم٤مم إٟمِم٤مء إمم ،ُم٤ٌمذة اعم١ممتر سمٕمد صدر اًمذي ل ( م 8686

 اظمتؽماق يمٜم٘مٓمت٦م ُمرؿمتًدا واًمًتقق رئٞمًتًٞم٤م يمٞم٤مًٟم٤م تاعم١مؾم٤ًم سم٤مقمت٤ٌمر اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحقث واًمتٕمٚمٞمؿ

 اعم١مؾمًت٤مت أؾمامء أقمٚمٜم٧م ،م 8661 يقًمٞمق ورم - صٞمٜمٞم٦م ظمّم٤مئص ذي وـمٜمل إسمداع ٟمٔم٤مم إلٟمِم٤مء

 قمتغم ًمتإلذاف اًمدوًمت٦م وجلٜمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم وزارة اظمت٤مرهت٤م اًمتل اًمتجريٌٞم٦م اإلسمداقمٞم٦م

 ًمتجرسمت٦م ُم١مؾمًت٤مت 163 وُاظمتتػمت - لماًمّمت ًمٕمٛمقم اًمٕمامل ٟم٘م٤مسم٤مت واحت٤مد اًمقـمٜمٞم٦م اعمٛمتٚمٙم٤مت

 ًمالشمّمت٤مالت شمِمقٟمٖمِمتٞمٜمغ ذيمت٦م ( شمٚمٞمٙمتقم شمِمت٤ميٜم٤م ) اًمّمتلم ؿمٌٙم٦م ُمٜمٝم٤م اإلسمداقمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت

 -وهتتذه واًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٦م اًمٕمٚمٛمٞمتت٦م ًمالشمّمتت٤مالت داشمتت٤مٟمغ وذيمتت٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م هتتقاوي وذيمتت٦م

 ٜمت٤مطمٞمتلماًم األؾمت٤مس ذم شمْمتؿ اًمتتل اًمٜمقاطمل خمتٚمػ ذم اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م ؾمتدقمٛمٝم٤م ريم٤متتاًمِم

 اعمٛمتٚمٙم٤مت قمغم ًمإلذاف اًمدوًم٦م وجلٜم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزارة وواوم٘م٧م - واعم٤مًمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اعم١مؾمًت٤مت قمتدد زيت٤مدة قمتغم ،اًمتِمت٤مورات قمتؼم اًمّمتلم ًمٕمٛمتقم اًمٕمامل ٟم٘م٤مسم٤مت واحت٤مد اًمقـمٜمٞم٦م

  -(8) ؾمٜمقات 3,0 همْمقن ذم ُم١مؾم٦ًم 066 إمم اًمتجريٌٞم٦م اإلسمداقمٞم٦م

 - اًمّمتلم داظمؾ ذم ىمٚمٞمٚم٦م ُم٤مزاًم٧م اًمدوًمٞم٦م اًمتٜم٤مومًٞم٦م اًم٘مقة ذات ٞم٦ماإلسمداقم اعم١مؾم٤ًمت أن همػم

  أن ،إال اًمٕم٤ممل ذم اًمراسمع اعمريمز إمم ىمٗمزت ىمد ًمٚمّملم االىمتّم٤مدي٦م األطمج٤مم إمج٤مزم أن ُمـ وسم٤مًمرهمؿ

                                                 
 .   72ِشؾغ عحذك، صـ  ( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح فٟ جٌص١ٓ،1)

 .   112( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 سمتلم وُمتـ - اًمدوًمٞمت٦م اًمتٜم٤مومًٞم٦م اًم٘مقة ذات اعمتٗمقىم٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمـ ُمٕمٞمٜم٤ًم قمدًدا يقًمد مل ذًمؽ

 ذم صتٞمٜمٞم٦م ُم١مؾمًت٦م 14 ل ومقرشمِمتلم ل جمٚم٦م اظمت٤مرهت٤م م 8661 ًمٕم٤مم ٕم٤مملاًم ذم ُم١مؾم٦ًم 066 أيمؼم

 - ًمٚمٛمقارد ُم١مؾم٤ًمت أو اطمتٙم٤مري٦م ُم١مؾم٤ًمت ُمٕمٔمٛمٝم٤م اعم١مؾم٤ًمت هذه أن ٟم٤مهٞمؽ ،اًمّملم داظمؾ

 اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمٕمٛمؾ شمقزيع وٟمٔم٤مم اًمدوًمٞم٦م اًمتج٤مرة ٟمٔم٤مم ذم ًمٚمّملم اعم١ماشمك همػم اًمقوع أن

 أن سم٤مظمتّمت٤مر - دوًمٞمت٦م شمٜم٤مومًتٞم٦م ىمتقة ذات إسمداقمٞمت٦م ١مؾمًت٤متُم اُمتالك ًمٜم٘مّم٤مهن٤م ُم٤ٌمذة صٚم٦م ًمف

 هتذه زاًمت٧م وُمت٤م ٟمًتًٌٞم٤م، وتٕمٞمٗم٦م ُم٤مزاًمت٧م اًمت٘مٜمٞمت٦م اإلسمداقم٤مت قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ىمدرات

  -(1) اًمت٘مٜمٞم٦م ًمإلسمداقم٤مت رئٞمًًٞم٤م ىمقاًُم٤م شمٙمقن أن قمـ سمٕمٞمدة اعم١مؾم٤ًمت

 ،اعم١مؾمًت٤مت ظم٤مصت٦م ،اعم٤موتٞم٦م اًمًتٜمقات ذم ؾمٚمًٚم٦م ؾمػمة ًمإلسمداع اًمقـمٜمٞم٦م اآلًمٞم٦م سمٜم٤مء ؾم٤مر

 اًمت٘متدم ذم ووتقطًم٤م أيمثتر داومتع وشمت٠مصمػم اًمٗمٜمتل اإلسمتداع ذم ُمت٤مٟمت٦م أيمثتر ُمريمزيت٦م سمٛمٙم٤مٟمت٦م شمتٛمتع

 ومٞمٝمت٤م ُأىمٞمٛم٧م اًمتل اعم١مؾم٤ًمت قمدد سمٚمغ ،اإلطمّم٤مءات طم٥ًم - االىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمل

 5 اًمّمتتلم ذم اعم١مؾمًتت٤مت ُمتتـ %81،2 أي ،3401 إمم االظمت٤ٌمريتت٦م واًمتٜمٛمٞمتت٦م األسمحتت٤مث أٟمِمتتٓم٦م

 ُمـ %28،3 ؿمٖمٚم٧م اًمتل االظمت٤ٌمري٦م واًمتٜمٛمٞم٦م ًمألسمح٤مث يقان ُمٚمٞم٤مر 81،14 اعم١مؾم٤ًمت يمٚمٗم٧مو

 811،80 يم٤من واًمقؾمٓمٞم٦م اًمٙمٌػمة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت واعمٌٚمغ ،اعمجتٛمع ذم اإلمج٤مًمٞم٦م اًمتٙم٤مًمٞمػ

 وم٠مهمٚمٌٞمت٦م ،11،3 سمتت م 1440 ًمًٜم٦م مم٤م أقمغم وهل ،اإلمج٤مزم اًمٕمدد ُمـ %01،4 وهل ،يقان ُمٚمٞم٤مر

 قمتدد سمٚمتغ ،م 8662 ؾمتٜم٦م طمتتك شمٙمٜمقًمقضمٞمت٦م ُمرايمز ومٞمٝم٤م ُأٟمِمئ٧م اعمريمزي٦م ًمّمٜم٤مقمٞم٦ما اعم١مؾم٤ًمت

 ألسمحت٤مث يتقان ُمٚمٞم٤مر 36 ُمـ أيمثر ظمّمّم٧م اًمتل 114 اًمقـمـ ُمًتقى قمغم شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م ُمرايمز

 ُمًتتقى قمتغم 1683و ،يقان سمؽميٚمٞمقٟملم اجلديدة اعمٜمتج٤مت إيرادات طم٘مؼ مم٤م ،م 8662 ؾمٜم٦م ذم

   -(8) اًمذايت اإلسمداع   غمقم اعم١مؾم٤ًمت ىمدرة ومتزيد ،اعم٘م٤مـمٕم٦م

 همػم وأهن٤م ،اعمرايمز هذه عمثؾ األمهٞم٦م سم٢مقمٓم٤مء ُم٤ٌمًمٖم٦م سمحّمقل ،اًمٖمرسمٞملم اعمراىمٌلم سمٕمض جي٤مدل

 طمًت٥م اعمٜمتجت٤مت ،شمٕمديؾ األظمص وقمغم ،سمتٓمٌٞمؼ ُم٘مٞمدة وأهن٤م ،احل٘مٞم٘مل اإلسمداع سمٕمٛمٚمٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م

  اُم٤مزاًمق اًمّمٞمٜمٞملم اعمقفمٗملم ألن ،احل٤مرض اًمقىم٧م ذم صحٞمًح٤م األُمر هذا ويٌدو - اعمحٚمٞم٦م  اًمٔمروف

                                                 
 .   113( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)

 .   12 -11( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)
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 ضمٝمت٦م ُمتـ اعمنمتوقم٤مت ُمع اًمٌح٨م هذا ورسمط ضمٝم٦م ُمـ األؾم٤مد اًمٌح٨م ومٙمرة ُمـ يٕم٤مٟمقن

 يٛمٙمتـ أٟمف يمام - ـمقيٚم٦م عمدة قمٚمٞمف هق ُم٤م قمغم احل٤مل يٌ٘مك أن اًميوري ُمـ ومٚمٞمس هذا وُمع - صم٤مٟمٞم٦م

 اًمتٓمتقير ل ُمٝمتامت أضمتؾ ُمتـ سمٕمتد ومتٞمام اؾمتخداُمٝم٤م يٛمٙمـ ىمدرات شمٓمقر أن اعم٘مت٦ًٌم ًمألسمح٤مث

 دُمت٩م قمتغم اًم٘مقُمٞمت٤مت ُمتٕمتددة اًمنمتيم٤مت دأسمت٧م وم٘متد ،ؾمٌؼ ُم٤م يمؾ إمم سم٤مإلو٤موم٦م - ل اجلقهري

  اخلت٤مرضمل اًمتٛمقيتؾ وزيت٤مدة األضمٜمٌٞمت٦م اًمٌٚمتدان ذم هل٤م اًمت٤مسمٕم٦م واًمتٓمقير األسمح٤مث ُمرايمز وشمرؿمٞمد

 -(1) اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمٛمرايمز سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمدى وأسمٕمد أيمثر سمٜمٛمق يٌنم مم٤م ،هل٤م اعمٛمٜمقح

 ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م ًمٚمٛمًت٤ممه٦م اًمنتيٕم٦م اًمزي٤مدة ًمتح٘مٞمؼ رئٞمًٞم٦م ىمقة اعم١مؾم٤ًمت شُمٕمد

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م األٟمِمٓم٦م إلىم٤مُم٦م اإلمج٤مًمٞم٦م األُمقال طمجؿ سمٚمغ ،م 8662 ؾمٜم٦م ذم - األظمػمة اًمًٜمقات

 - %81،1 سمت م 8661 ؾمٜم٦م ذم ُم٤م قمـ زاد مم٤م ،يقان ُمٚمٞم٤مر 013،413 إمم اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم

 اًمتٜمٛمٞمت٦م قمتغم ىمتدرهت٤م ًم٘مٞمت٤مس رئٞمًتًٞم٤م ُمٕمٞمت٤مًرا R&D ٟمٗم٘م٤مت ذم ١مؾم٦ًماعم ُم٤ًممه٦م ىمقة شُمٕمتؼم

 ذم                          اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٦م ًمألسمحتت٤مث اًمٜمٗم٘متت٤مت ُمًتت٤ممه٦م ٟمًتت٦ٌم طم٤مومٔمتت٧م - اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٦م

 5 م 1443 – 1441 أقمتقام سملم ُمـ %6،0 طمقازم قمغم اًمّملم ذم واًمٙمٌػمة اعمتقؾمٓم٦م اعم١مؾم٤ًمت

 ؾمتٜم٦م ذم                %6،21 طمتتك شمتدرجيًٞم٤م زيت٤مدة اًمٜمًت٦ٌم ذههت زادت ،م 1444 ؾمتٜم٦م ُمـ وسمدًءا

  -(8) م 8662 ؾمٜم٦م ذم %6،31و ،م8661

 واًمّمتٜم٤مقم٤مت اًمتثٛمـ رظمٞمّم٦م اًمًٚمع قمغم ُم٘مّمقرة ًمٞم٧ًم اعمتٜم٤مُمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمّملم ىمقة إن

 واًمٜمٔمت٤مم اًمث٘م٤مومٞمت٦م اخلّمت٤مئص ُمتـ جمٛمققمت٦م سمٗمْمتؾ اآلن اًمّملم أصٌح٧م إذ ،اًمت٘مٜمٞم٦م ُمٜمخٗمْم٦م

 ذم قمت٤معمل ُمًتتقى قمغم وُمٝمٜمدؾملم قمٚمامء ختري٩م قمغم ىم٤مدرة سمحقث ُمرايمز ُمـ يٛمٚمٙمف سمام اًمتٕمٚمٞمٛمل

 ( اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ) واًمٌٞمقشمٙمٜمقًمقضمل اًمٙمٛمٌٞمقشمر وقمٚمقم واإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت اًمٗمٞمزي٤مء جم٤مالت

 ُم١مؾمًت٦م وهل اًمدوًمٞم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت مج٤مقم٦م وشمٗمٞمد ،األظمرى ًمٚمٕمٚمقم اًمرائدة اعمج٤مالت ُمـ ذًمؽ وهمػم

  -(3) اًمّمٜمع حمٚمٞم٦م    ؾمٚمع اآلن اًمّملم ذم اعمٌٞمٕم٤مت ٟمّمػ ُمـ ثرأيم أن ،يمؼمى أسمح٤مث

                                                 
ىح( 2) د٠ذ ؽ١ٕ ه ل، ِشؾغ عحذك، صـ ٚأ ٌّح مٜٛ ٚػٍٝ أػ ٛجصْ ٌج ٚض  ٟ ؼحٌّ ٝ جاللطصحد ٌج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ص١ٕ  134س  : ل جاللطصحد ٌج

  . 

 .   27 -26( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 3)

 .   144حٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذ1)
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 ذم وشمٓمقيرهت٤م اظمؽماقمٝمت٤م شمتؿ اًمتتل اعمٜمتج٤مت شمٚمؽ سمّمٜمع ل ًمٚمٕم٤ممل يمٛمّمٜمع ل اًمّملم ؾمت٘مقم

٤ًٌم اعمّم٤مٟمع وؾمتٙمقن - اًمٕم٤ممل ُمـ أظمرى دول  - ُمِمتؽميم٦م ُمنمتوقم٤مت أو أضمٜمٌٞم٦م ذيم٤مت ومروع هم٤مًم

 ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم شم٘مٞمؿ اًمّملم إن - %36 إمم م 8686 قم٤مم طمتك اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م طمّم٦م شمّمؾ وىمد

 اًمّمتلم ؾمؽمىمك ،م 8686 قم٤مم وطمتك - اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمت٘مٜمٞم٦م صٜم٤مقم٦م اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ورم ،ُمًت٘مٚم٦م صٜم٤مقم٦م

  -(1) اجلديدة االسمتٙم٤مرات  ُمرايمز أيمؼم ُمـ واطمدة ًمتّمٌح

 واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م سمٛم١مؾم٤ًمت اعمتٕمٚم٘م٦م اعم١مذات ( 18) رىمؿ اجلدول يٛمثؾ

                                     : يكم يمام سم٤مًمّملم

 (29) سقى جذول
 وانخكُىنىجُب انعهًٍ انبحث يؤسسبث
 انسُت انعذد املؤشش

 و2222 00.000 وانخطىَش ببنبحث املخخصت وانخكُىنىجُب انعهىو يؤسسبث
 و9004 90.000 انعبنُت انخكُىنىجُب يؤسسبث

 ُمرضمع ، اًمّمٞمٜمل اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم وىمدرات تٙمٜمقًمقضملاًم اعمتٖمػم : قمٞمدان ؿمٓم٥م حمٛمد : اعمّمدر

  - 41 صت ،ؾم٤مسمؼ

 األصمـبقة اإلزمدافمقة اظممؽمسات :  

 يم٤مُمٚمت٦م طمزُمت٦م شم٘متديؿ ـمريتؼ قمـ اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر سمقاؾمٓم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مُؾ  يتؿ

 ويؽمك اعم٤مل ورأس اًمٗمٜمٞم٦م واعمٕمروم٦م واًمتًقيؼ واإلٟمت٤مج واًمتٜمٔمٞمؿ اًمتخٓمٞمط وأؾم٤مًمٞم٥م ٟمٔمؿ شمِمٛمؾ

 ضمٕمتؾ أي االىمتّمت٤مد قمتغم ضم٤مٟمٌٞمت٦م أصمت٤مًرا اجلٜمًتٞم٦م ُمتٕمدي٦م اًمنميم٤مت ظمالل ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٘مؾٟم

 اؾمتتٗم٤مدة سمٛمتدى اآلصمت٤مر هتذه شُم٘م٤مس طمٞم٨ُم  ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ قمٛمٚمٞم٦م ُمـ يًتٗمٞمد يمٙمؾ االىمتّم٤مد

 واًمنمتيم٤مت اًمنمتيم٤مت هتذه سمتلم اعمت٤ٌمدًمت٦م اًمٕمالىمت٦م ـمريؼ قمـ اًمٜم٘مؾ هذا ُمـ اعمحٚمٞم٦م اًمنميم٤مت

  قمالىم٤مت ًمتٙمقيـ األضمٜمٌٞم٦م اًمنميم٤مت اؾمتٕمداد ُمدى األول : قم٤مُمٚملم قمغم يتقىمػ وهذا ،األضمٜمٌٞم٦م

                                                 
 .   542( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص١ٓ ػٛدز لٛز ػح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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   هتذه اؾمتتٞمٕم٤مب قمتغم اعمحٚمٞمت٦م ريم٤متتاًمِمت ىمدرة هق واًمث٤مين ،اعمحٚمٞم٦م ريم٤متتاًمِم ُمع شم٤ٌمدًمٞم٦م

 ُمتٕمديت٦م اًمنمتيم٤مت شمٜم٘مٚمٝمت٤م اًمتتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ُمتـ اعمحٚمٞم٦م اًمنميم٤مت اؾمتٗم٤مدة إن ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 قمتغم اعمحٚمٞم٦م ريم٤متتاًمِم دمؼم اًمتل واعمح٤ميم٤مة اعمٜم٤موم٦ًم ـمريؼ قمـ أُم٤م : أؿمٙم٤مل   قمدة ي٠مظمذ اجلٜمًٞم٦م

 ًمتدى قمٛمٚمتقا أن ؾمتٌؼ قمامل شمقفمٞمػ أو ،طمديث٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مؾمتخدام اًمتٜم٤مومًٞم٦م ىمدراهت٤م حتًلم

  -(1) اإلٟمت٤مج قمالىم٤مت ـمريؼ قمـ أو األضمٜمٌٞم٦م اًمنميم٤مت

 وذاء قضمٞمت٤ماًمتٙمٜمقًم ٟم٘متؾ قمتغم ـمقيٚمت٦م ًمٗمتؽمة لترئٞمً سمِمٙمؾ شمٕمتٛمد اًمّملم فمٚم٧م  ًمذًمؽ

 اًمتتقاردات ُمتتـ %36 ٟمحتتق أن اإلطمّمتت٤مءات وشُمِمتتػم ،اعمٗمتتت٤مح شمًتتٚمٞمؿ سم٠مؾمتتٚمقب اعمنمتتوقم٤مت

 سمداي٦م وُمع ،( م 1436 – 1408 ) اًمٗمؽمة ظمالل ضم٤مهزة ُمنموقم٤مت ؿمٙمؾ ذم يم٤مٟم٧م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 وضوعت ضمقوُث  ،اًمتٖمٞمتػم ـمريؼ ذم ضمديًدا ؿمٙماًل  ي٠مظمذ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ أؾمٚمقب سمدأ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت

  طمالل: من ايمذاسمقة ايمؼدرات يمتـؿقة اسمقجقاتاؽمؼم ايمدويمة

 وظمتدُم٤مت ومٜمٞم٦م واؾمتِم٤مرات شمراظمٞمص ؿمٙمؾ ذم اجلديدة ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أوًمقي٤مت إقمٓم٤مء ,1

 واؾمتػماد ٟم٘مؾ قم٘مقد ُمـ %06 ٟمحق شمِمٙمؾ وسمدأت ،اإلٟمت٤مج ذم واعمِم٤مريم٦م وُمٝم٤مري٦م ومٜمٞم٦م

  - اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمًتقومٞمتل االحتت٤مد نيم٤م أن ومٌٕمد ،ُمتٕمددة ودول ُمّم٤مدر ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم احلّمقل ,8

 ُمتـ %03 ٟمحتق يٕمت٤مدل سمتام اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م الؾمتتػماد اًمرئٞمزت اعمّمتدر واًمٞم٤مسم٤من ؾم٤مسمً٘م٤م

 يمتؾ ٟمّمٞم٥م اٟمخٗمض يمام ،%2،3 إمم اًمٞم٤مسم٤من ٟمّمٞم٥م اٟمخٗمض ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م

 م-1441 قم٤مم ًمٚمّملم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمقاردات ُمـ %80 إمم وأعم٤مٟمٞم٤م وأُمريٙم٤م اًمٞم٤مسم٤من ُمـ

 ٟم٘متتؾ قمتتغم اًمّمتتلم ريمتتزت ،واًمتٓمتتقير واًمٌحتتقث اًمتٜمٛمٞمتت٦م ذم ٞمجٞم٦ماإلؾمتتؽماشم عمًتت٤ميرة ,3

 ٟمحق م 1441 قم٤مم ًمتٛمثؾ واًمٌؽمويمٞماموي٤مت واالشمّم٤مالت سم٤مًمٓم٤مىم٦م اخل٤مص٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  وزي٤مدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وشمٜمٛمٞم٦م شمٓمقير إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمقاردات ُمـ 13%

                                                 
(1) Taymaz, Eral and lenger, Agkut Danish Research unit for industrial Dynamics, working 

paper no. .4-.2. multinational corporations as avehicle for productivity spillovers in 

Turkey,p.1 .   
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 ذم ؾم٤مهؿ ىمد اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م تواردا ُمـ وطمدة اؾمتػماد أن طمٞم٨م ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٌحقث االهتامم

 اًمٌحثٞمت٦م واعمٕم٤مهتد اجل٤مُمٕمت٤مت ُمتـ يمتؾ ذم %12 سمٜمحتق واًمتٓمتقير اًمٌحقث أٟمِمٓم٦م ارشمٗم٤مع

  -(1) اعمخّمّم٦م

 دائاًم  اعمْمٞمٗم٦م اًمدول ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م اًمنميم٤مت سم٠من اًمدراؾم٤مت ُمـ اًمٕمديد وشُم١ميمد

 اًمنمتيم٤مت قمتغم سم٤مًمٖمت٦م ٕمقسم٦مص يِمٙمؾ ُم٤م وهذا طمديث٦م شم٘مٜمٞم٤مت اإلٟمت٤مضمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مهت٤م ذم شمًتخدم ُم٤م

 اعمٕمت٤مرف ًمٜم٘متؾ اًمرئٞمزت اعمّمتدر اجلٜمًتٞم٦م ُمتٕمديت٦م اًمنمتيم٤مت شمِمٙمؾ اًمذي اًمقىم٧م ذم ،اعمحٚمٞم٦م

 صمؿ وُمـ ،واًمتٓمقيع االىمت٤ٌمس قمٛمٚمٞم٦م قمغم واًمًٞمٓمرة اإلٟمت٤مج قمغم اًم٘مدرة وٟم٘مؾ احلديث٦م واًمت٘مٜمٞم٤مت

 اعمْمتٞمٗم٦م اًمتدول أرادت ُم٤م إذا واؾمتٌداًمف قمٜمف اًمتٖم٤ميض يٛمٙمـ ال ضمقهرًي٤م دوًرا ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وم٢من

 - (8)ُمًتداُم٦م أو ُمتّم٤مقمدة اىمتّم٤مدي٦م شمٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ أو اًمت٘مدم

 واًمنمتوط ًمٚمٛمقاصتٗم٤مت ـمًٌ٘مت٤م ُمنموقم٤مهت٤م شمٜمٗمذ اًمنميم٤مت هذه أن اإلقمج٤مب ُيثػم واًمذي

 اظمتٞم٤مر إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اإلداري٦م واخلؼمة اًمٕمٚمٞم٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمقـملم وهل اًمّملم شمٗمروٝم٤م اًمتل

  - اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ؾمؽماشمٞمجٞم٦مال وومً٘م٤م اعمقاىمع

  :(3) ايمتؽـويموصمقا يمتوؿمكم ايمصكم رشو  فمعم واهمؼت ايمتي ايمممىمات هذه زمكم من وكذىمر

  - وشمٓمقير سمح٨م وُمريمز إٟمت٤مج ُمرايمز ؾمٌٕم٦م وأىم٤مُم٧م ٟمقيمٞم٤م ذيم٦م ,1

 اًمّملم- اًمٓمٌٞمٕمٞمٗمل اًمٖم٤مز ُمقارد ًمتٓمقير دوالر ُمٚمٞم٤مر 3 ىمٞمٛمتف قم٘مًدا وىمٕم٧م ؿمؾ ذيم٦م ,8

 قمٛمٚمٞم٤مهت٤م وشُمٕمتؼم اًمّملم ذم دوالر ُمٚمٞم٤مر ُمـ أيمثر اؾمتثٛمرت ٞم٦ماألُمريٙم ُمقشمقروال ذيم٦م ,3

 صمالصمتلم ُمٜمتذُ  شمٕمٛمؾ ريم٦متاًمِم يم٤مٟم٧م طمٞم٨ُم  اًمٞم٤مسم٤من ذم هل مم٤م وشمٜمققًم٤م رسمًح٤م أيمثر اًمّملم ذم

  قم٤مًُم٤م-

  - ُمِمؽميم٦م ُمنموقم٤مت مخ٦ًم ُمقًم٧م اًمتل ُمقشمقرز ضمٜمرال ذيم٦م ,1

                                                 
 .   126 - 125( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

صدد١ٓ( 2) ١ّددس جاللطصددحد٠س فدٟد ٌج ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد ئذددشج

245   . 

 .     34صـ      ( دج١١ٔحي ذٛسؽطح٠ٓ، أس١ٔٗ دٞ و١ضج : جٌط١ٕٓ جألورش ل جٌص١ٓ فٟ جٌمشْ جٌٛجقذ ٚجٌؼؾش٠ٓ ل ِشؾغ عحذك،1)
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 ،ىمتدراهتؿ ضمقهر ُمـ شم٘مؽمب شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت ضمٚم٥م قمغم واوم٘م٧م اًمنميم٤مت هذه أن واعمالطمظ

 اًمًتٞم٤مرات صتٜم٤مقم٦م ذم طمدث ُم٤م إذ ،ٟمٗمًف اًم٘م٤مٟمقن وومره٤م اًمذي االؾمتثامر ذم اعم٤ًممه٦م ذًمؽ ي٘م٤مسمؾ

 اعمٚمٙمٞم٦م ُمت٤ًموي٦م سمٛمِم٤مريع اعمحٚمٞمقن اًمًٞم٤مرات ص٤مٟمٕمل اطمتٗم٤مظ ـمريؼ قمـ ومٞمٝم٤م اًمّملم شمٜمٗمرد اًمتل

  -(1)ُمٜمٝمؿ اإلٟمت٤مج ـمرق ًمتٕمٚمؿ ُي١مهٚمٝمؿ مم٤م هلؿ اعمٜم٤مومًلم األضم٤مٟم٥م ُمع

 قمتغم إٟمٗم٤مىمٝمت٤م ُمتـ ضمتزء سمتقضمٞمتف اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م اًمنميم٤مت ُمٓم٤مًم٦ٌم شمؿ م 1432 ٤ممقم وُمٜمذُ 

 اًمنمتيم٤مت دومتع ُمت٤م وهذا ،اًمٌحثٞم٦م اجلٝمقد جم٤مل ذم واًمتٓمقير ،اًمت٘مٜمٞم٤مت وشمٓمقير اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 صت٤مرت اًمتحتقل هتذا أصمتر وقمغم ،قمٛمٚمٞم٤مهت٤م خلدُم٦م األسمح٤مث ُمرايمز إىم٤مُم٦م ذم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م األضمٜمٌٞم٦م

 اًمٌت٤مرزة اًم٘مدرة ظمٚمٗمٞم٦م قمغم آؾمٞم٤م ذق وضمٜمقب األىمَم اًمنمق ذم سم٤مرزة ُمٙم٤مٟم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمت٘مٜمٞم٤مت

  - واالسمتداع واًمت٘مٚمٞمد االىمت٤ٌمس قمغم

 وظم٤مصت٦م اًمٖمترب شم٘مٚمتؼ اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًم٘مرصٜم٦م أو اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اىمت٤ٌمس ىمْمٞم٦م ص٤مرت صمؿ وُمـ

 سم٤مًم٘مرصتٜم٦م أؾمتٛمتف ُمت٤م أضمتؾ ُمتـ سم٤مًمٕم٘مقسمت٤مت اًمّمتلم هددت اًمتل األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت

 دمت٤مرى إهمراق طم٤مًم٦م 16 اعمتحدة اًمقالي٤مت ؾمجٚم٧م اًمذي اًمقىم٧م ذم ،سمرجمٞم٤مهت٤م قمغم واًمًٓمق واًمنىم٦م

 -(8) م 1441 – 1446 قم٤مُمل سملم ومٞمام اًمّملم ود شم٘مٜمل

 االؾمتتٗم٤مدة اًمٕمٛمالىمت٦م األضمٜمٌٞمت٦م ًمٚمنمتيم٤مت ضمتذهب٤م وراء ُمتـ هتتدف اًمّمتلم يم٤مٟمت٧م وًم٘مد

 ،واًمت٘م٤مٟمت٦م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم ٦مريتاًمٌِم اًم٘مقى وشمٜمٛمٞم٦م ،ًمٚمنميم٤مت اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمـ اًم٘مّمقى

 واًمتٓمتقير اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م اًمقـمٜمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة وشمقؾمٞمع ودقمؿ ،اًمت٘مٜمٞم٦م اًمٌحقث جم٤مل ذم واالؾمتثامر

 اإلٟمت٤مج قمٜم٤مس ُمـ اعُمًتٖمؾ وهمػم واعمٝمدر واعمٕمٞم٥م واًمت٤مًمػ اًمٗم٤مىمد وشم٘مٚمٞمص شم٘مٚمٞمؾ هبدف اًمت٘مٜمل

  -(3) واجلٝمد واًمقىم٧م

                                                 
( أٚد٠ددذ ؽدد١ٕىحسٞ : جٌؼصددش جٌصدد١ٕٟ ل جٌمددٛز جاللطصددحد٠س جٌفحتمددس فددٟ جٌمددشْ جٌكددحدٞ ٚجٌؼؾددش٠ٓ، ضشؾّددس ِشوددض جٌطددذس٠د 2)

 .   25َ،  صـ  2225، 1جس جٌؼشذ١س ٌٍؼٍَٛ، ذ١شٚش، طٚجٌطشؾّس، جٌذ

                  ِشؾددددغ عددددحذك، جٌصدددد١ٓ فددددٟ جٌمددددشْ جٌٛجقددددذ ٚجٌؼؾددددش٠ٓل ل جٌطٕدددد١ٓ جألورددددش ( دج١١ٔددددحي ذٛسؽددددطح٠ٓ، أس١ٔددددٗ دٞ و١ددددضج :1)

 .      126صـ 

١ّددس جال( 2) ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد ئذددشج لطصددحد٠س فدٟد ٌج

272      . 
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 واًمتٓمتقير األسمحت٤مث ُمرايمز أهمزر سملم ُمـ ًمّملما ذم اًمٗمرقمٞم٦م األسمح٤مث ُمرايمز أصٌح٧م ًم٘مد

 8666 اًمٕم٤مم سمحٚمقل سم٠مٟمف اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمٚمقم ُم١مؾم٦ًم ُمٕمٓمٞم٤مت وشُمٌلم - اخل٤مرج ذم اًمٗمرقمٞم٦م األُمريٙمٞم٦م

 واًمتٓمتقير األسمحت٤مث عمرايمتز اعمْمتٞمٗملم أيمتؼم سمتلم ُمتـ رتقمِم احل٤مدي اعمريمز ذم اًمّملم يم٤مٟم٧م ،م

 اًمث٤مًم٨م اعمريمز ذم يم٤مٟم٧م أن سمٕمد وذًمؽ ،ػميمٞم٦ماألُم ريم٤متتاًمِم قمٚمٞمٝم٤م شمٜمٗمؼ اًمتل اخل٤مرج ذم اعمقضمقدة

 ُمرايمتز أي ،واًمتٓمتقير األسمح٤مث ُمرايمز يمث٤موم٦م ازدي٤مد اعمٕمٓمٞم٤مت شُمٌلم يمام - م 1441 اًمٕم٤مم ذم قمنم

 أو اًمّملم ذم اعمتٛمريمزة األُمػميمٞم٦م اًمنميم٤مت سملم اإلمج٤مزم اًمٜم٤مشم٩م ًمٜم٥ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم واًمتٓمقير األسمح٤مث

FIE ) اًمٕمت٤مم ذم ٦مسم٤معم٤مئت 4،8 إمم م 1441  قم٤مم ٦مسم٤معم٤مئ واطمد ُمـ ( سم٤مًمٖم٤مًمٌٞم٦م أو  سم٤مًمٙم٤مُمؾ اعمٛمٚمقيم٦م 

 ُمرايمتز ذم أيمتؼم ُمٌت٤مًمغ اًمّمتلم ذم اعمتٛمريمتزة األُمريٙمٞمت٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمنميم٤مت وشمًتثٛمر - م 8666

 إلمجت٤مزم وسم٤مًمٜمًت٦ٌم - األظمترى اًمٌٚمتدان ذم اًمٗمرقمٞمت٦م اًمنمتيم٤مت ُمتع ُم٘م٤مرٟمت٦م واًمتٓمقير األسمح٤مث

 سم٘مٚمٞمتؾ أيمؼم ٟم٦ًٌم وهل ،وم٘مط ٦مسم٤معم٤مئ 3،3 اًمٜم٦ًٌم ٌحشمّم ،اخل٤مرج ذم اعمقضمقدة األُمػميمٞم٦م اًمنميم٤مت

 اًمتٜمٛمٞمت٦م ُمٜمٔمٛمت٦م ٟمنمتشمف اًمتذي ٦مسم٤معم٤مئ 8سم٘مٚمٞمؾ يٗمقق اًمذي اعمٕمدل هذا - اًمّملم ذم اًمرىمؿ صمٚم٨م ُمـ

 اًمّمتلم ذم اعمقضمتقدة األُمريٙمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م اًمنميم٤مت إٟمٗم٤مق أن يمام - OECD االىمتّم٤مدي واًمتٕم٤مون

 ُمت٤م إمم م 1441 اًمٕم٤مم ذم ُماليلم 2 ُمـ اًمدوالرات سمٚمٖم٦م ارشمٗمع ىمد واًمتٓمقير األسمح٤مث ُمرايمز قمغم

  -م 8666 اًمٕم٤مم ذم ُمٚمٞم٤مر ٟمّمػ يٗمقق

 روقملمتُمِمتت ذم م 8666 قمتت٤مم ُمتتـ األول اًمٜمّمتتػ ذم ومتت٤مضمـ ومتتقًمٙمس ذيمتت٦م وأٟمتجتت٧م

 ذم اعمٌٞمٕمت٦م األؿمتخ٤مص ؾمتٞم٤مرات مجٞمتع ُمتـ %01 وؿم٤مٟمجِمقن ؿم٤مٟمجٝم٤مى ذم ضم٤ٌمريـ ُمِمؽميملم

 ذم األضمٜمٌٞمت٦م اعمِمتؽميم٦م روقم٤متتاعمِم أيمؼم ،ػميمٌ وسمٗم٤مرق ،ًمقطمده ؿم٤مٟمجٝم٤مي ُمّمٜمع ويم٤من ،اًمّملم

 يم٤مٟم٧م ،ل شمقيقشم٤م سمٚمد ل شُمٕمتؼم آؾمٞم٤م ذم  األظمرى اعمٜم٤مـمؼ ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمذي اًمقىم٧م ورم - ُمٌٞمٕم٤مشمف طمجؿ

 اًمًتٞم٤مرات ُمٕمتدات ًمتجٝمٞمتز األعم٤مٟمٞمت٦م اًمنميم٤مت وحل٘م٧م - ل وم٤مضمـ ومقًمٙمس سمٚمد ل شُمٕمتؼم اًمّملم

 دايٛمٚمتر ذيمت٦م وشمّمتٜمع - اًمّمتلم ذم أىمتداُمٝم٤م شمثٌٞمت٧م ُمـ ومتٙمٜم٧م ،وم٤مضمـ ومقًمٙمس ذيم٦م سمٛمثؾ

  اجلقي٦م اعمالطم٦م طم٘مؾ ذم اًمّملم ُمع وشمتٕم٤مون ،األؿمخ٤مص ًمٜم٘مؾ طم٤مومالت اًمّملم ذم يمرايًٚمر
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 ًمٚمًٞم٤مرات ( Beijing Jeep ) ضمٞم٥م سمٙملم ذيم٦م ًمتٓمقير طم٤مًمًٞم٤م ـمري٘مٝم٤م ذم وهل ،واًمٗمْم٤مئٞم٦م

  -(1) اًمّملم ذم اًمًٞم٤مرات إلٟمت٤مج ُمِمؽمك ُمنموع أهؿ وضمٕمٚمٝم٤م يمرايًٚمر ذيم٦م ُمـ ورصمتٝم٤م اًمتل

 واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٌحتقث ُمريمتًزا 10 ُمتـ أيمثتر وومٞمٚمٞمتٌس ُمقشمقروال ذيم٦م وأىم٤مُم٧م

 إريٙمًقن ذيم٦م وأىم٤مُم٧م ،وشمٜمٛمقي٦م سمحثٞم٦م هٞمئ٤مت قمنم اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م اًمنميم٤مت وأىم٤مُم٧م ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 اًم٘م٤مئٛم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت قم٤ممل اًمّملم دظمٚم٧م وهلذا ؾمقشمِمق ُمٜمٓم٘م٦م ذم أسمح٤مث جمٛمققم٦م األعم٤مٟمٞم٦م وؾمٞمٛمٜمز

  -(8) اًمتٓمقر قم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم

 سم٤موؿمت٤من اًمّمتٞمٜمل ذيٙمٝمت٤م ُمتع ( Thyssen - Krupp ) يمروب – شمقؾمـ ذيم٦م وؿمٞمدت

 اعمرطمٚمت٦م وسمت٤مذت ،سمتقدوٟم٩م ذم ًمٚمّمتدأ اعم٘مت٤موم ًمٚمٗمقالذ ُمّمٜمًٕم٤م ( Baoshan Steel ) ًمٚمٗمقالذ

 ُمت٤مرك رُمٚمٞمت٤م 8،3 اعم٘مررة االؾمتثامرات طمجؿ وسمٚمغ ،م 8661 قم٤مم أواؾمط ذم اإلٟمت٤مج ُمـ األومم

  - ُمٜمٝم٤م %16 يمروب – شمقؾمـ شمتحٛمؾ

 ذم اًمٕمٛمتؾ احلجتؿ ُمتقؾمتٓم٦م أعم٤مٟمٞمت٦م ذيمت٦م صمالصمامئ٦م ٟمحق سمدأ اًمٙمٌػمة اًمنميم٤مت ضم٤مٟم٥م وإمم

 سمنتقم٦م ُمٜمٝمت٤م اًمٕمديتد شمٓمتقر طمٞمت٨م ،سم٤مًمٙم٤مُمؾ متٚمٙمٝم٤م ومروع ذم أو ُمِمؽميم٦م ُمنموقم٤مت ذم اًمّملم

 ذم ُمٌٞمٕم٤مهتت٤م ُمتـ %86 ٟمحتق اعمحتغم واإلٟمت٤مج اًمّم٤مدرات ٟمتٞمج٦م أظمرى ذيم٤مت وطم٘م٘م٧م ،يمٌػمة

  -(3) اًمّملم ُمـ اًمٕم٤ممل

 يرطم٥م ال طمٞم٨ُم  أو األضمٜمٌل اًمتّمٜمٞمع يٖمٞم٥م طمٞم٨ُم  األُمٙمٜم٦م إمم طمتك اًمت٘مٜمٞم٦م ٟم٘مؾ ُمـ وًمٚمت٠ميمد

 رىمتؿ وهتق ،اًمنمتايم٦م ُمـ اًمٜمقع هذا قمغم ي٘مقم ُمريمًزا شمًٕملم شم٠مؾمٞمس إمم اًمّمٞمٜمٞمقن قمٛمد وم٘مد ،سمف

 ،يمقٟمتغ هقٟمتغ ،شم٤ميقان ذم اعمقضمقد اًمرىمؿ ُمـ وأيمثر اهلٜمد ذم اعمقضمقد اًمرىمؿ أوٕم٤مف صمالصم٦م ي٘م٤مرب

 ،ل ؾمٞمٜمقسمٞمؽ ل يم٤مٟم٧م اًمنمايم٤مت هذه إٟمِم٤مء ذم  اًم٤ٌمرزة ريم٤متتاًمِم سملم وُمـ - جمتٛمٕم٦م وؾمٜمٖم٤مومقرة

  ُمرايمز أرسمٕم٦م ُمع ،( اجلقي٦م  ًمٚمت٘مٜمٞم٤مت اًمّملم ) CATIC وذيم٦م ،ُمرايمز ؾمٌٕم٦م أٟمِم٠مت اًمتل

                                                 
 .    556( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص١ٓ ػٛدز لٛز ػح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد ( 2) ١ّددس جاللطصددحد٠س فدٟد ٌج ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد ئذددشج

271      . 

 .      555ػٛدز لٛز ػح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ  ( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص1ٓ١)
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 سمت٠من ذًمتؽ إمم وم٦مسم٤مإلو٤م وٟمالطمظ - دوًمٞم٦م ذايم٤مت صمالث ُمع ،اجلقي٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت واًمّملم

 ـمقُمًٌقن ُم١مؾم٦ًم أُم٤م - وشمٓمقير أسمح٤مث ُمرايمز ُمٙمقٟم٤مت متتٚمؽ اًمتج٤مري٦م اًمتح٤مًمٗم٤مت ُمـ اًمٕمديد

   1446 قمت٤مُمل سمتلم ُمت٤م اعمٛمتتدة اًمٗمؽمة ذم األُمريٙمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمنمايم٤مت هذه ُمثؾ ُمـ 160 اعم٤مًمٞم٦م

 ايمتزُمر قمتغم احلّمتقل وهتق ،اًمت٘مٜمٞمت٦م اعمٕمرومت٦م قمتغم ًمٚمحّمقل أظمر ُمٞمدان فمٝمر يمام - م 8661و

 وهٜمت٤مك - اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م ريم٤متتاًمِم ـمريؼ قمـ أو ُم٤ٌمذة ؾمقاء اخل٤مرج ذم واًمتٓمقير األسمح٤مث

 -(1) سمًٞمٓم٦م سمٜم٦ًٌم يم٤من وإن حيدث ذًمؽ سم٠من اًمدالئؾ سمٕمض

 اًمتٓمتقير أضمؾ ُمـ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمّملم اقمتٛمدت ،م 8666 قم٤مم وُمٜمذُ 

 قمتغم اعمرشمٙمتزة اعمِمت٤مريع ارشمٗمٕمت٧م ًمتذا ،ٕم٤مًمٞمت٦ماًم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات اًمّمٜم٤مقم٤مت عمجٛمققم٦م اًمنيع

 26 دم٤موزت سمٜم٦ًٌم اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م اعمنموقم٤مت ؾم٤ممه٧م اًمذي اًمقىم٧م ذم ،% 33 إمم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

٤ًٌم اًمّملم أصٌح٧م صمؿ وُمـ ،اًمت٘مٜمٞم٦م اًمّملم ُمٌٞمٕم٤مت ُمـ %  اًم٘م٤مئٛم٦م اًمّم٤مدرات جم٤مل ذم ضمديًدا القم

 اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمت٘م٤مٟم٦م ُمٜمتج٤مت ُمـ اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمّم٤مدراتا ٟم٦ًٌم ازدادت اًمذي اًمقىم٧م ذم ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م قمغم

 اًمرسمتع هن٤ميت٦م ىمٌؾ شم٘مٜمًٞم٤م اًمٖمرب شمتج٤موز ؾمقف اًمّملم أن اًمٖمرب ذم  اخلؼماء ويتقىمع ،% 13 سمٜم٦ًٌم

  اًمٕمنميـ- اًم٘مرن ؾمٜمقات سمداي٦م ذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م قمغم أُمريٙم٤م شمٗمقىم٧م يمام ،اًمث٤مًمث٦م األًمٗمٞم٦م ُمـ األول

 قمغم شُم١ميمد أهن٤م طمٞم٨ُم  اعمِمؽمك االؾمتثامر قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م االؾمتثامري٦م اعمنموقم٤مت اًمّملم وشمٗمْمؾ

 دم٤مريت٦م قمالُمت٤مت أو اظمؽماع سمراءات أو شم٘مٜمٞم٦م ُمٕمدات أو قمٞمٜمٞم٦م األضمٜمٌل اًمنميؽ طمّم٦م شمٙمقن أن

  -(8) اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ قمغم اعمرشمٙمز االؾمتثامر أو وصٜم٤مقمٞم٦م

 االىمتّمت٤مد قمتغم قمت٤مد واًمذي ُمْمٓمرد سمِمٙمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق ٟمٓم٤مق واشمًع يمام

 يتقىمتػ ومل ،االىمتّمت٤مدي واًمٌٜمت٤مء اإلٟمت٤مج ذم االظمؽماقم٤مت شمٚمؽ شمقفمٞمػ ٟمتٞمج٦م ُم٤مًمٞم٦م ردوداتسمٛم

  ( ؿمٜمدر ) ذيم٦م سمنماء ( TCL )    ذيم٦م ُمثؾ اًمّمٞمٜمٞم٦م ريم٤متتاًمِم قمٛمٚم٧م سمؾ ذًمؽ قمٜمد األُمر

                                                 
ه ل، ِشؾغ عحذك، صـ ( 2) ٌّح مٜٛ ٚػٍٝ أػ ٛجصْ ٌج ٚض  ٟ ؼحٌّ ٝ جاللطصحد ٌج ٖ ػٍ ٚضأغ١ش ا  ٕ٘ح ٟ ٌج ص١ٕ ىحس  : ل جاللطصحد ٌج د٠ذ ؽ١ٕ  135ٚأ

  . 

ٟ جٌصدد١ٓ، ِشؾددغ ( ئذددشج١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعددّحػ١ً جألخددشط : دٚس جٌؾددشوحش ِطؼذ٠ددس جٌؿٕغدد١س فددٟ جٌط١ّٕددس جاللطصددحد٠س فدد1)

      .  274 – 273عحذك،   صـ صـ 
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 ذيم٦م ُمع اًمتٚمٗمزيقٟم٤مت صٜمع جم٤مل ذم أٟمِمٓمتٝم٤م ودُم٩م ،م 8668 قم٤مم تًمالًمٙمؽموٟمٞم٤م األعم٤مٟمٞم٦م

 ًمتٚمتؽ اًمٜمِمت٤مط هتذا قمتد إذ ،اجلتقال ًمٚمتٚمٞمٗمتقن ( اًمٙم٤مشمٞمتؾ ) ذيم٦م إمم و٤موم٦مسم٤مإل ( ـمقُمًٌقن )

 ٟمٔمتر وضمٝمت٦م ُمتـ إًمٞمتف يٜمٔمتر واًمتذي ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م ريم٤متتاًمِمت شمتدويؾ ذم ضمديتدة ُمرطمٚم٦م اًمنميم٦م

 اًمدوًمٞم٦م اًمتج٤مرة ذم واعم٤ًممه٦م االشم٤ًمع سمحجؿ يرشمٌط ،طم٘مٞم٘مل حتقل سمٛمث٤مسم٦م اًمدوًمٞملم االىمتّم٤مديلم

  -(1) اًمٕم٤مًمٞم٦م ٞم٦ماًمت٘مٜم  ذات سم٤مًمًٚمع شمرشمٌط اًمتل

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمنمتيم٤مت ُمتـ ذيمت٦م آالف مخًت٦م ًمٜمحتق ُم٘متًرا ( زوٟم٘مقاٟمٙمقن ) ُمديٜم٦م وشُمٕمرف

 اًمٕمٚمتامء يمٗمت٤مءة ضمتذسمتٝمؿ اًمتذيـ األضم٤مٟمت٥م اعمًتتثٛمرون ومتٝم٤موم٧م ،اعمتٓمقرة اًمت٘مٜمٞم٦م ذم اعمتخّمّم٦م

 )ُمثتؾ ،اخل٤مصت٦م واًمتٜمٛمقيت٦م اًمٌحثٞم٦م ُم١مؾم٤ًمهتؿ وم٠مٟمِم٠موا ،زوٟم٘مقاٟمٙمقن قمغم واعمٝمٜمدؾملم اًمّمٞمٜمٞملم

Pa )،( Siemens )، ( NoKia )،( Motorola (،) Intel ) ، ( Microsoft (،) IBM  

Fujitsu ) ، ( Hitachi )، ( Nasonic ) (ٚ Acer ) - ذيمتت٦م أٟمِمتت٠مت أن وُمٜمتتذ ( Motorola ) 

 شم٘مدُمٝم٤م اًمتل اًمتًٝمٞمالت قمدد دم٤موز ،م 1443    قم٤مم اًمّملم ذم أضمٜمٌل وشمٜمٛمٞم٦م أسمح٤مث ُمٕمٛمؾ أول

  - اًمًٌٕمامئ٦م ج٤ملاعم هذا ذم اًمٌالد

 الوم٧م سمِمٙمؾ ،اًمّملم ذم ُمتحدة أضمٜمٌٞم٦م اؾمتثامري٦م ذيم٦م أيمؼم هل ( Motorola ) أن يالطمظ

 سمٚمٖمت٧م ،م 8661 قمت٤مم ورم ،اعمحٛمتقل ًمٚمٝمت٤مشمػ ؾمتقق أوخؿ هل اًمّملم أن خيٗمك وال ،ًمٚمٜمٔمر

 اًمنميم٦م ًمتّمٌح األعم٤مٟمٞم٦م ( Volkswagen) ذيم٦م حمؾ ًمتحؾ ،أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 1،4 ُمٌٞمٕم٤مهت٤م

 ،م 1431 قمت٤مم ُمٜمذ اًمّملم ذم اؾمتثامراهت٤م سمٚمٖم٧م وىمد - اًمّملم ذم واطمد رىمؿ األضمٜمٌٞم٦م ؾمتثامري٦ماال

 - وُمقفمتػ قم٤مُمتؾ 10،666 ٟمحتق هٜمت٤مك قمٛمٚمٝمت٤م ومريتؼ سمٚمتغ طملم ذم ،أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 1

 اؾمتتثامراهت٤م وشمترايمؿ ،أُمريٙمتل دوالر سماليتلم قمنمة ًمٞمٌٚمغ اًمًٜمقي إٟمت٤مضمٝم٤م ًمزي٤مدة طم٤مًمًٞم٤م وختٓمط

 -(8) ٟمٗمًف اًمرىمؿ ًمتٌٚمغ اًمّملم ذم ُمٌٞمٕم٤مهت٤م ًمزي٤مدة أيًْم٤م ختٓمط يمام دوالر- اليلمسم قمنمة ًمتٌٚمغ

                                                 
 .    15َ، صـ  2224( ضٛف١ك جٌّذ٠ٕٟ : ٚؾٗ جٌشأعّح١ٌس جٌؿذ٠ذ، جضكحد جٌىطحخ جٌؼشخ، دِؾك، 2)

لشج٘ددحَ : جٌصدد١ٓ ج٢ْ  ل ِّحسعددس جألػّددحي ٚجألٔؾددطس جٌطؿحس٠ددس فددٟ أوػددش أعددٛجق جٌؼددحٌُ لددٛز  -ِددحسن الَ، ؾددْٛ ي -( 1ْ)

 .  322 – 321ِشؾغ عحذك، صـ صـ  ٚٔؾحطاح ٚق٠ٛ١س ل،
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 وٟمجحت٧م األضمٜمٌٞم٦م ًمٚمنميم٤مت اًمت٘مٜمٞم٦م اعمٕم٤مرف ُمـ اًمقـمٜمٞم٦م وذيم٤مهت٤م اًمّملم اؾمتٗم٤مدت وىمد

 اإلًمٙمؽموٟمٞمت٤مت ىمٓمت٤مع ورم  شمقيقشم٤م ُمثؾ اًمٕم٤معمٞم٦م اًمًٞم٤مرات ذيم٤مت ٟمج٤مطم٤مت اؾمتٜم٤ًمخ ذم اًمّملم

 قمٛمٚمٞمت٦م أيمتؼم اًمّمتلم طم٘م٘مت٧م اًمذي اًمقىم٧م ذم ،وضمٞمزة زُمٜمٞم٦م ومؽمة لظمال وؾم٤مُمًقٟم٩م ؾمقين ُمثؾ

 ُمريمتز هتددت اًمتل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمنميم٤مت ود أُمريٙم٤م صم٤مرت وهلذا ،اًمٕم٤ممل ذم اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م ؾمٓمق

 ًمٚمنمتيم٤مت االطمتٙم٤مريت٦م اًم٘متدرة شمتالر قمتغم وقمٛمٚمت٧م اجلٜمًتٞم٦م ُمتٕمدي٦م األُمريٙمٞم٦م ريم٤متتاًمِم

 ُمٜمتج٤مهتت٤م دمتد أن قمتغم  يتقم يمتؾ اًمّملم ذم ٜمًٞم٦ماجل ُمتٕمدي٦م ريم٤متتاًمِم اقمت٤مدت وًمذا ،األضمٜمٌٞم٦م

 اخلت٤مهيـ أيمتؼم وًمٕمتؾ صتٞمٜمٞم٦م ذيمت٤مت ىمٌؾ ُمـ اًمدوزم واًمًقق اًمّمٞمٜمل اًمًقق داظمؾ ُم٘مٚمدة

 ٟمّمتػ أن قمتغم واًمٌت٤مطمثلم ،اخلتؼماء أهمٚم٥م أمجع اًمذي اًمقىم٧م ذم ،وي٤مُم٤مه٤م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م هقٟمدا ذيم٦م

 -(1) قم٤معمٞم٦م ٤متسمنميم ظم٤مص٦م ألدوي٦م ُم٘مٚمدة اًمّمٞمٜمل اًمًقق ذم اعم٤ٌمقم٦م األدوي٦م

 وادمٝمت٧م ،م 8661 قمت٤مم ُمٚمٞمت٤مر 3،1 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمؼمجمٞمت٤مت ؾمقق ذم اعمٌٞمٕم٤مت ىمٞمٛم٦م وسمٚمٖم٧م

 اًمنمتيم٦م أُمت٤مم األُمريٙمتل اًمًتقق اٟمٙمتامش فمتؾ ذم اًمّمتٞمٜمل اًمًتقق إمم ُم٤ميٙمروؾمقوم٧م ذيم٦م

 شم٠مؾمتٞمس إمم سم٤مإلوت٤موم٦م سمٙملم ذم سمحثًٞم٤م ُمريمًزا 86 شم٠مؾمٞمس اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م اًمنميم٤مت واؾمتٓم٤مقم٧م

 ُيٕمد وهذا ،اًمٕم٤مًمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمتٓمقير اًمٌح٨م جم٤مل ذم أٟمِمٓمتٝم٤م شمرشمٙمز ثامري٦ماؾمت ذيم٦م 111

 واعمًتتثٛمريـ االؾمتتثامرات ُمتـ اعمزيتد جلتذب ؾمتٕمًٞم٤م اًمراهٜم٦م  اعمرطمٚم٦م عمتٓمٚم٤ٌمت ضمٞمًدا اٟمٕمٙم٤مؾًم٤م

 ذيمت٦م 066   أيمتؼم سملم ُمـ ذيم٦م 166 ُمـ أيمثر وأىم٤مُم٧م ،اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م اًمٙمؼمى واًمنميم٤مت

 إىم٤مُمت٦م قمتغم اًمّمتلم واوم٘مت٧م ،م 8663 قمت٤مم وذم ،اًمّمتلم ذم هل٤م ومروقًم٤م اًمٕم٤ممل ذم اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م

  -(8) ُمٚمٞم٤مر 131 ومٕمٚمٞم٦م وىمٞمٛم٦م ،ُمٚمٞم٤مر 332 شمٕم٤مىمدي٦م سم٘مٞمٛم٦م أضمٜمًٌٞم٤م متقياًل  ممقًم٦م ُم١مؾم٦ًم 111111

 ذيمت٦م شمٙمتقن أن أردت إذا ل قمٌت٤مرة متثٚمتف اآلن اًمٙمتؼمى اًمٕم٤معمٞم٦م اًمنميم٤مت ُمٜمٓمؼ وأصٌح

  -(3) ل اًمّملم ُمثؾ ُمتٜم٤مُمٞم٦م ؾمقق ذم شمٕمٛمؾ أن ًمؽ ومخػم ُمتٜم٤مُمٞم٦م

                                                 
صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد ( 2) ١ّددس جاللطصددحد٠س فدٟد ٌج ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد ئذددشج

273      . 

 ( جٌّشؾغ جٌغحذك، ٔفظ جٌصفكس.     1)

 .     33صـ     شْ جٌٛجقذ ٚجٌؼؾش٠ٓ ل ِشؾغ عحذك، ( دج١١ٔحي ذٛسؽطح٠ٓ، أس١ٔٗ دٞ و١ضج : جٌط١ٕٓ جألورش ل جٌص١ٓ فٟ جٌم2)
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 اإلسمتداع شمٕمزيتز ٟمحتق رقم٦متُمتًت همػم هيٕم٦م سمخٓمقات هيٕم٦م سمخٓمقات اًمّملم وأهقم٧م

 وسمتام ذايمرهتؿ داظمؾ اعمٔمٚم٦م اعم٤ًمطم٤مت يم٤موم٦م قمـ واًمٙمِمػ اًمّمٞمٜمل اإلدراك قمزز ُم٤م وهذا ،اًمت٘مٜمل

 وهلوذا ،ضمٞمت٤ماًمتٙمٜمقًمق ٟم٘مؾ ُمِمٙمالت قمغم اًمتٖمٚم٥م أضمؾ وُمـ ،رتاًمٕمّم روح ُمع ويتقايم٥م يتالئؿ

  : (1)اآليت فمعم ومائاًم  مزدوصًما ومعقاًرا اجتاًها ايمصقـقة ايمممىمات اختذت

  - اًمٜمققمٞم٦م اجلقدة ُمٕمٞم٤مر : األول اظمعقار ,1

 هل٤م ؾمٌٞماًل  اًمث٤مين اعمٕمٞم٤مر اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمنميم٤مت واختذت ،اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتٙمٚمٗم٦م ُمٕمٞم٤مر : ايمثاين اظمعقار ,8

 ٟمٗمًتٝم٤م وضمتدت اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمنميم٤مت أن ٟمرى يمٜم٤م وإن ،اًمت٘مٜمٞم٤مت ُمـ اًم٘مّمقى ًمالؾمتٗم٤مدة

  - اًمت٘مٜمٞم٦م ىمدراهت٤م شمٓمقير قمغم جمؼمة

 اعمحتٞمط آلؾمتٞم٤م االىمتّمت٤مدي اًمتٕمت٤مون ُمٜمٔمٛم٦م أُم٤مم م 1441 قم٤مم ل زيٛملم لأفمٝمر وًم٘مد ,3

 األُمتؿ سمتلم اعمًت٤موم٤مت ىمرسمت٧م ىمد احلديث٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م إن : ىم٤مل طمٞم٨ُم  ( أسمٞمؽ ) اهل٤مدي

  - (8)واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل واًمتٓمقر اًمتج٤مري اًمت٤ٌمدل جم٤مل ذم ويمذًمؽ

 طمٞمتز ُمتـ االٟمت٘مت٤مل ىمرن أٟمف يمام ،ًمٚمّملم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمؿ ىمرن سمٛمث٤مسم٦م اًمٕمنمون اًم٘مرن وأصٌح

 ىمْمٞم٦م وص٤مرت ،واًمٕمٚمقم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمٗمٙمر إمم اًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقد اًمٗمٙمر قمغم االقمتامد

 ل أؾمتٛمتف ُم٤م ألضمؾ سم٤مًمٕم٘مقسم٤مت هددت اًمتل أُمريٙم٤م وظم٤مص٦م اًمٖمرب شم٘مٚمؼ اًمّملم ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمتذي اًمقىمت٧م األىمتراص ُماليلم سمت٘مٚمٞمد اًمّمٞمٜمٞم٦م ريم٤متتاًمِم هب٤م ىم٤مُم٧م واًمتل ل اًمؼمجمٞم٤مت سمنىم٦م

  -(3) م 1441 – 1446 سملم ومٞمام اًمّملم ود دم٤مري إهمراق طم٤مًم٦م 16 أُمريٙم٤م ومٞمف ؾمجٚم٧م

                                                 
صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد ( 3) ١ّددس جاللطصددحد٠س فدٟد ٌج ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد ئذددشج

275      . 

(4) Young Deng : The Chains Concept of National Interests in Internation al Relation ( 

China: Quarterly 1225 ) ., p. 317 .   

صـد                   دج١١ٔحي ذٛسؽطح٠ٓ، أس١ٔٗ دٞ و١ضج : جٌط١ٕٓ جألورش ل جٌص١ٓ فٟ جٌمشْ جٌٛجقذ ٚجٌؼؾدش٠ٓ ل ِشؾدغ عدحذك، صـد ( 1)

35 ،126      . 
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 اًم٘مترن صتلم ذم وشمٓمقرهت٤م وٟمنمته٤م وشم٘مديٛمٝم٤م احلديث٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم إدظم٤مل ويم٤من

 أيًْمت٤م يتْمتٛمـ سمتؾ ،ومح٥ًم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم إدظم٤مل ذًمؽ يِمٛمؾ وال ،وُمٜمتٔماًم  ؿم٤مُماًل  اًمٕمنميـ

 اًمٕمٚمقم سم٢مدظم٤مل اًمّمٞمٜمٞمقن ومٞمف ىم٤مم اًمذي اًمقىم٧م وذم ،وهمػمه٤م واالىمتّم٤مد واًمٜمٗمس االضمتامع قمٚمقم

 قمٚمتقُمٝمؿ ىمْمٞم٦م وـمقروا اًمٕمٚمقم ًمدراؾم٦م اًمذايت ٟمٔم٤مُمٝمؿ شمدرجيٞم٦م سمّمقرة أؾمًقا ،اًمٖمرسمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م

 وؿمتٙمٚمقا احلديثت٦م اًمٕمٚمتقم سمٛمٕم٤مرف يتًٚمحقن اًمذيـ اعمث٘مٗملم ُمـ ضمديًدا ضمٞماًل  وأٟمجٌقا ،اخل٤مص٦م

 احلديث٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمرئٞمز اًمٗمٙمر وشمٖمٚمٖمؾ ،يمٚمف اعمجتٛمع ذم واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم رتاعمٜمتِم اًمٕمٚمٛمل اًمققمل

 -(1) واًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م أٟمِمٓمتٝمؿ اٟمٓمالق ٟم٘مٓم٦م وأصٌح ،ؿمٕمقرهؿ أقمامق ذم

 شمتقـملم قمغم اجلٜمًٞم٤مت ُمتٕمدي٦م اًمنميم٤مت ؿيرهم ضمذب يمٕم٤مُمؾ ىمدراهت٤م ُمـ اًمّملم وشمًتٗمٞمد

 ٟم٘متؾ ًمتِمتجٞمع اإلهمتراء ُمتـ يمٜمقع اهل٤مئٚم٦م اًمًقق إُمٙم٤مٟمٞم٤مت شمًتخدم يمام ،واًمٕمٚمؿ   اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 سم٤مًمٗمٕمؾ اًمنميم٤مت هذه أٟمجزت وًم٘مد ،اخل٤مرج ُمـ واًمتٓمقير األسمح٤مث ذم واالؾمتثامر اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمقـملم ذم أؾمٝمٛم٧م يمام ،دوًمٞم٦ماًم اعمٜم٤موم٦ًم آًمٞم٦م اًمّملم إمم ُأدظمٚم٧م طمٞم٨م ،إجي٤مسمًٞم٤م دوًرا

 وشمٕمٚمٛمقا ًمٚمنميم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلدارة مم٤مرؾم٤مت وشمٌٜمقا اخلؼمات هذه اًمّمٞمٜمٞمقن اًمت٘مط وىمد ،اًمٕم٤مًمٞم٦م

  -(8) اًمدوًمٞم٦م ًمٚمًقق احل٤ميمٛم٦م سم٤مًم٘مقاقمد اًمٕمٛمؾ يمٞمٗمٞم٦م

 قمٛمالىًمت٤م قمٜمتف يتتٛمخض ؾمقف واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن أن قمغم اخلؼماء ُمـ اًمٕمديد وجيٛمع

 ُمتـ اًمٜم٤مُمٞمت٦م اًمتدول يم٤مٟم٧م وإن ،اجلٜمقي اًم٘مٓمٞمع أو اًمٜم٤مُمل ربتاًمً ظم٤مرج يٖمرد اًمنمق ُمـ ىم٤مدم

 اًمدول ذم اًمّم٤مدرات ومرص شم٘مٚمّم٧م طمٞم٨ُم  ،اًمّمٞمٜمل اًمّمٕمقد ُمـ يمثػًما شميرت ىمد ٟمٔمرٟم٤م وضمٝم٦م

 ُمتـ اًمّمتلم أطمدصمتتف ُمت٤م سمٗمْمؾ اًمًٕمري اًمتٛمٞمٞمز قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمّمٞمٜمل اإلهمراق ظم٤مومٞم٦م قمغم اًمٜم٤مُمٞم٦م

  -(3) اعمدومققم٤مت ُمٞمزان قمغم سم٤مإلجي٤مب أصمر ُم٤م وهذا ،اًمّم٤مدرات زي٤مدة ذم أؾمٝمٛم٧م شم٘مٜمٞم٦م شمقًمٞمٗم٤مت

                                                 
 .     132ذك، صـ  ( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج ل، ِشؾغ عح2)

( أًِ ؾ١ًّ ػرذ جٌفطحـ عحٌُ : ضأغ١ش جالعطػّحس جألؾٕردٟ جٌّرحؽدش ػٍدٝ جٌّٕدٛ ِدٓ خدوي جٌخحسؾ١دحش ل دسجعدس ِمحسٔدس ذد١ٓ 3)

 .      142ِصش ٚجٌص١ٓ ٚجٌٕٙذ ل، ِشؾغ عحذك، صـ  

١ّددس جالل( 1) ٌٕط ؿٕغدد١س فدٟد ج ِطؼذ٠ددس ٌج ؾددشوحش  ّحػ١ً جألخددشط : دٚس ٌج ١ُ٘ ِكّددذ أقّددذ ئعدد صدد١ٓ، ِشؾددغ عددحذك، صدـد ئذددشج طصددحد٠س فدٟد ٌج
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 طمٞمت٨ُم  االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م وقمٛمٚمٞمت٦م اًمت٘مٜمل اًمتٓمقر سملم ىمقي٦م قمالىم٦م يقضمد أٟمف األمهٞم٦م وُمـ

 سم٘متدوم وصمٞم٘مت٦م سمّمتقرة يترشمٌط وهتذا واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمت٘متدم سمتلم ـمردي٦م قمالىم٦م يقضمد

 واًمتجديتد واًمتٓمتقير ًمالسمتٙمت٤مر اًمرئٞمزت اعمّمتدر هتل هنت٤مأ طمٞم٨ُم  اجلٜمًٞم٤مت ُمتٕمددة اًمنميم٤مت

٤ًٌم واًمتل اًمٌحقث وإضمراء  ُم٤م دائاًم  اًمنميم٤مت هذه أن إمم سم٤مإلو٤موم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمدول ذم شمرشمٙمز ُم٤م هم٤مًم

 اخلتؼمة ًمتدهيؿ ظمؼماء إٟم٤مسم٦م إمم شمًٕمك اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول وم٢من صمؿ وُمـ ٟمٛمٓمٞم٦م همػم وؾمٚمع ُمٜمتج٤مت شمٜمت٩م

 ودمٜمت٥م واًمتٜمت٤مزالت اًمٗمقائتد ُمتـ ىمدر أيمؼم قمغم ًمٚمحّمقل شمًٕمك اًمتل اًمنميم٤مت ُمع ًمٚمتٗم٤موض

   - (1)اخل٤ًمئر ُمـ ىمدر    أيمؼم

   :  االخرتاع براءات : رابًعا

 ،حمتدودة زُمٜمٞمت٦م ًمٗمؽمة عسم٤مالظمؽما ظم٤مص٦م طم٘مقىًم٤م متٜمح طمٙمقُمٞم٦م وصمٞم٘م٦م هل االظمؽماع سمراءات

 ُمتدة هن٤ميت٦م ذم ؿمتخص ألي يٛمٙمتـ طمٞمت٨ُم  ًمٚمجٛمٝمقر اظمؽماقمف قمـ اعمخؽمع يمِمػ ُم٘م٤مسمؾ وذًمؽ

 إمم االظمتؽماع سمتراءات ًمٜمٔمت٤مم وومً٘مت٤م االظمؽماع قمـ اًمٙمِمػ وُي١مدي ،االظمؽماع اؾمتخدام ،اًمؼماءة

  -(8) اًمؼماءة ُمدة اٟمتٝم٤مء سمٕمد وشمّمٜمٞمٕمف اؾمتٖمالًمف سمٙمٞمٗمٞم٦م اجلٛمٝمقر ُمٕمروم٦م

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمٕمرومت٦م حتقيؾ يٕمٜمل ألٟمف 5 اًمت٘مٜمل ًمٚمٜمِم٤مط ُم١مًذا ُيٕمتؼم االظمؽماع سمراءات قمدد إن

  -(3) شم٘مٜمٞم٦م إمم اًمٌحقث   وٟمت٤مئ٩م

 م 1430 إسمريؾ أول وُمٜمذُ  - م 1436 قم٤مم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م االظمؽماع سمراءات ُمّمٚمح٦م شم٠مؾمٞمس شمؿ

 8،831،480 جمٛمققمت٦م ُمت٤م االظمؽماع ًمؼماءات اًمدوًم٦م ُمّمٚمح٦م شمٚم٘م٧م ،م 8661 قم٤مم هن٤مي٦م طمتك

٤ًٌم ٤ًٌم 1،321،303 ُمٜمٝم٤م ،االظمؽماع  سمراءات ًمتًجٞمؾ ـمٚم ٤ًٌم 116،012و حمٚمًٞم٤م ـمٚم   سمام أضمٜمًٌٞم٤م ـمٚم

                                                 
 .      151( ػّحد ِكّذ ػرذ جٌك١ٍُ : ضأغ١ش جالعطػّحس جألؾٕرٟ جٌّرحؽش ػٍٝ عٛق جٌؼًّ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

ق جٌٍّى١دس جٌفىش٠دس، ِدح٠ٛ ( 3)  54َ، صـد  2226طٍؼص صج٠ذ : صٕحػس جألد٠ٚس جٌؼشذ١س ٚجٌٍّى١س جٌفىش٠س، جالضكحد جٌؼشذٟ ٌكّح٠س قمٛد

     . 

ؼشذ١ددس ( 4) ؼددحش ٌج ؿِح ٓ ٌج ددشذظ ذدد١ ٌٚج وضصددحي  ـٌ  ِمطددش ؽ  َ، ذشٔددِح ٌمددحد ْ ج ٌمددش ٚضكددذ٠حش ج  ٟ ؼشذدد ٟ ٌج دد ؼٍّ ٌركددع ٌج ٟ ػدٛد  : ج ػددحدي ػدٛد ، عددِح

 ،ٝ ٌٚد طرؼدس جأل ّطكدذز، ٌج ؼشذ١دس ٌج ٟ، جإلِدحسجش ٌج ٛ ظرد ٌركٛظ جإلعدطشجض١ؿ١س، أذد ٚج ٍذسجعحش  ِحسجشٌ  شوض جإل ١ّس،ِ  ٌٕط ـ َ،  1225ِٚإعغحش ج صد
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 %13،4 اعمجٛمتقع زيت٤مدة ُمٕمتدل سمٚمتقغ ُمتع ،اإلمج٤مزم  ُمـ اًمتقازم قمغم %13و %38 يِمٙمؾ

 ذم االظمتؽماع سمراءات شمًجٞمؾ ـمٚم٤ٌمت إمج٤مزم دم٤موز ،م 8661 ُم٤مرس ُمـ 12 يقم وطمتك - ؾمٜمقًي٤م

 10 اعمتذيمقرة اًمٓمٚمٌت٤مت ًمٕمدد األول اعمٚمٞمقن إمم اًمقصقل اؾمتٖمرق وىمد - اعمٚمٞمقٟملم طم٤مضمز اًمّملم

  -(1) وم٘مط ؾمٜمقات أرسمع اًمث٤مين اعمٚمٞمقن إمم اًمقصقل رقاؾمتٖم سمٞمٜمام ،ؾمٜم٦م

 ـمٚمٌت٤مت ًمتًتجٞمؾ %133،1 ىمتدره٤م زي٤مدة ٟم٦ًٌم أقمغم م8661 قم٤مم ذم اًمّملم ؾمجٚم٧م وىمد

 ًمٚمٛمٚمٙمٞمت٦م اًمٕم٤معمٞمت٦م اعمٜمٔمٛمت٦م ) اًمقيٌتق إلطمّمت٤مئٞم٤مت ـمًٌ٘مت٤م اًمٕم٤معمل اعمًتقى قمغم اًمدوًمٞم٦م االظمؽماع

  -(8) ( اًمٗمٙمري٦م

ًٌت٤م 303،263 اًمٗمٙمريت٦م ًمٚمٛمٚمٙمٞمت٦م اًمدوًمت٦م ُمّمتٚمح٦م شمٚم٘م٧م م 8661 قم٤مم وذم  ًمتًتجٞمؾ ـمٚم

٤ًٌم 363،132 ُم٘م٤مسمؾ االظمؽماع سمراءات  أؾمت٤مس قمتغم %11،1 سمزيت٤مدة أي ،م 8663 اًمٕمت٤مم ذم ـمٚم

٤ًٌم 823،413 ذًمؽ وُمـ - ؾمٜمقي ٤ًٌم 801،833 ُم٘م٤مسمؾ ،اإلمج٤مزم ُمـ %23،3 شمِمٙمؾ حمٚمًٞم٤م ـمٚم  ـمٚم

٤ًٌم 21،311 و ؾمٜمقي5 أؾم٤مس قمغم %11 سمزي٤مدة أي ،م 8663 قم٤مم ذم  %81،8 شمِمتٙمؾ ٜمًٌٞم٤مأضم ـمٚم

٤ًٌم 02،814 ،ُم٘م٤مسمؾ اإلمج٤مزم ُمـ  - ؾمٜمقي أؾم٤مس قمغم %36،3 سمزي٤مدة أي ،م 8663     قم٤مم ذم ـمٚم

٤ًٌم 1،408 شمٚم٘م٧م ،م 8661 – 1441 اًمٗمؽمة ورم  قمدد وسمٚمغ 5 م 8661 قم٤مم ذم ىمٌقهل٤م شمؿ ـمٚم

 ءاتسمترا جمت٤مل ذم اًمتٕم٤مون ُمٕم٤مهدة ل طم٥ًم اًمّملم إمم اخل٤مرج ُمـ ىمدُم٧م اًمتل اًمدوًمٞم٦م اًمٓمٚم٤ٌمت

٤ًٌم 102،226 اًمقـمٜمل اعمًتقى قمغم االظمؽماع سمراءات ًمتًجٞمؾ ل االظمؽماع  38،133 ُمٜمٝمت٤م ،ـمٚم

٤ًٌم   -(3) م 8661 قم٤مم ذم ضم٤مءت ـمٚم

                                                 
 5 -4َ، صـد صـد  2226ِىطد جإلػوَ جٌطحذغ ٌّؿٍظ جٌٛصسجء ذحٌص١ٓ : ضمذ٠ُ ؾذ٠ذ فٟ قّح٠س قمٛق جٌٍّى١س جٌفىش٠دس ذحٌصد١ٓ، ( 1)

. 

(2) http://www.wipo.int/edocs/govbody/ar/. 

ىش٠س ذحٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صدـ ( ِىطد جإلػوَ جٌطحذغ ٌّؿٍظ جٌٛصسجء ذحٌص١ٓ : ضمذ٠ُ ؾذ٠ذ فٟ قّح٠س قمٛق جٌٍّى١س جٌف3)

5  . 
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 اًمنتقم٦م وم٤مئ٘م٦م زي٤مدة اًمٜم٤مٟمقُمؽمي٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م االظمؽماع سمراءات ـمٚم٤ٌمت قمدد ؿمٝمد ويمذًمؽ

 ذم ذقمت٧م اًمتتل اًمٕمت٤ممل ذم اًم٘مٚمٞمٚمت٦م اًمتدول ُمـ هل اًمتل اًمّملم ذم اعم٤موٞم٦م اًم٘مالئؾ اًمًٜمقات ذم

 قمت٤مم طمتتك اًمترىمؿ ووصتؾ - اًمٕمنمتيـ اًم٘مرن شمًٕمٞمٜمٞم٤مت ُمٜمذُ  اًمٜم٤مٟمقُمؽمي٦م اعمقاد سمٌحقث االهتامم

٤ًٌم 8166 قمغم يزيد ُم٤م إمم م 8661  ذم اًمث٤مًمت٨م اعمريمتز وحمتاًل  ،اًمٕم٤ممل إمج٤مزم ُمـ %18 ُمِمٙماًل  ،ـمٚم

  -(1) اًمٕم٤ممل

 ىمتد اًمّمتلم أن ٟمجتد 5 االظمتؽماع سمتراءات جمت٤مل ذم اعمت٘مدُمت٦م سم٤مًمدول اًمّملم ُم٘م٤مرٟم٦م وقمٜمد

 اًمقاليت٤مت سمٕمد  قم٤معمًٞم٤م اًمراسمٕم٦م اعمرشم٦ٌم إمم وصٚم٧م وم٘مد 5 اعمج٤مل هذا ذم قم٤معمٞم٦م ُمت٘مدُم٦م ُمرشم٦ٌم وصٚم٧م

 سم٤مًمٜمًت٦ٌم أُمت٤م -(8) اعمٛمٜمقطم٦م االظمؽماع سمراءات قمدد ذم األوري واالحت٤مد واًمٞم٤مسم٤من األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م االظمتؽماع سمتراءات ٟمٔمتػم اًمٕمت٤ممل دول سمت٤مىمل ُمتـ اًمّمتلم قمٚمٞمٝم٤م حتّمؾ اًمتل ًمإليرادات

 مت٤مًُم٤م ه٤مؿمٛمٞم٦م إيرادات وهل ،م 8660 قم٤مم ُمٚمٞمقن 102 ٟمحق سمٚمٖم٧م وم٢مهن٤م ،اخل٤مرج ذم اعمًتخدُم٦م

 ُمت٤م وهتق ،ٟمٗمًتف اًمٕم٤مم ذم دوالر ُمٚمٞم٤مر 183،2 سمٚمٖم٧م اًمتل اًمٕم٤معمٞم٦م اإليرادات جمٛمؾ ُمع سم٤معم٘م٤مرٟم٦م

 ـمت٤مسمع ذات ُم٤مزاًمت٧م وأهن٤م واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم ٞم٦مًمٚمٕم٤معم سمٕمد شمٜمٓمٚمؼ مل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت أن قمغم ُي١ميمد

 ُمتـ ؾمتٜمقات سمٕمتد إال قم٤معمٞمت٦م وشم٘مٜمٞمت٦م قمٚمٛمٞم٦م ًم٘مقة شمتحقل أن اًمّملم ُم٘مدور ذم يٙمقن وًمـ - حمكم

 وؾمتػمشمٌط ،ُمٜمٗمتحت٦م سمّمقرة اًمٕم٤معمٞم٦م ًمٚمًقق اًمت٘مٜمٞم٤مت هبذه شمقضمٝمٝم٤م وُمـ اجلديدة شم٘مٜمٞم٤مهت٤م اظمت٤ٌمر

 احل٤مًمت٦م هذه ذم ذيم٤مهت٤م شم٘مقم طمٞم٨ُم  ،٤ٌمذةاعم ًمالؾمتثامرات ُمّمدرة دوًم٦م إمم اًمّملم سمتحقل األُمر

 هتذه اؾمتتخدام ُم٘م٤مسمتؾ يمٌتػمة إيترادات قمغم اًمّملم وحتّمؾ ،اخل٤مرج إمم اعمحٚمٞم٦م شم٘مٜمٞم٤مهت٤م سمحٛمؾ

  -(3) اًمت٘مٜمٞم٤مت

                                                 
(1) http://www.china.org.cn/arabic/136676.htm 

    56( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

ؼّولدس، وشجعدحش ئعدطشجض١ؿ١( 3) ٌمفضز جاللطصحد٠س ٌج ٚج  ٓ ص١ ٌٕؿحس : ٌج غ١ذ ج شز، أقّذ ٌج ٌمد٘ح ٍٕؾدش، ج  ٌَ ـ                      َ،   2227س، جأل٘دشج صد

 .  11 - 12صـ 
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 (26) سقى جذول
 ( و 9000 ـ 2220 ) يٍ األجُبُت انصُُُت انرباءة اخرتاعبث ثالثت طهب عذد

 2227َ 2226َ 2225َ 2222َ 1225َ 1222َ ِؾشٚع

 351752 265222 241223 125345 45264 22555 جٌّؼطّذز جٌطٍرحش ػذد

 67245 57756 53325 12653 3223 3535 جالذطىحس ػذد

 31245 25277 22725 6177 1532 1142 جٌص١ٕٟ

ٕرٟ  36223 32722 32622 6526 1563 2652 جألؾ

ٌرشجءز جخطشجع ػذد  ج

ّرطىشز ١ٍس ٌج ؼّ ؿذ٠س ٌج  ٌٚج

16252 32471 54743 72342 127665 152236 

 145321 126312 75137 54427 32125 16744 جٌص١ٕٟ

 1645 1343 1212 236 276 225 جألؾٕرٟ

 جٌرشجءز جخطشجع ػذد

 ٚجٌطص١ُّ ٌٍّظٙش

1725 11222 37212 51342 122561 133725 

 121226 22471 72777 24652 2523 1411 جٌص١ٕٟ

 12522 12222 5572 3267 1677 375 جألؾٕرٟ

  - م 8663 ،ًمإلطمّم٤مء اًمّمٞمٜمل اًمًٜمقي اًمدًمٞمؾ : اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُمّمدر

  : والتكهولوجيا للعلوم الوطهية اجلائسة خامًصا:

 وـمٜمٞمت٦م ضمت٤مئزة هل اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م اًمدوزم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمتٕم٤مون ضم٤مئزة

 اًمٕمٚمتامء جٞمعوشمِمت ُمٙم٤مومت٠مة إمم وهتتدف ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم سمخّمقص اًمدوًم٦م جمٚمس أٟمِم٠مه٤م

 اًمتذيـ اًمدوًمٞمت٦م اعمٜمٔمامت أو  األضم٤مٟم٥م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم إدارة وظمؼماء واعمٝمٜمدؾملم واًمٗمٜمٞملم

 اًمٕمٚمٛمتتل اًمتٕمتت٤مون قمتتؼم اًمّمتتٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م اًمٕمٚمتتقم ىمْمتتٞم٦م ذم سمتت٤مرزة ُمًتت٤ممه٤مت ي٘متتدُمقن

  - (1)٤مئزةاجل هبذه أضم٤مٟم٥م ظمؼماء قمدة يٗمقز ،قم٤مم يمؾ وذم - األـمراف واعمتٕمدد اًمثٜم٤مئل واًمتٙمٜمقًمقضمل

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٚمجت٤مئزة اعم١مىمت٧م اًمتٜمٗمٞمتذ الئحت٦م ل م 1400 قمت٤مم ذم اًمّمتلم طمٙمقُمت٦م أصدرت

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم ذم اًمْمتخٛم٦م اإلٟمج٤مزات شمِمجٞمع أضمؾ ُمـ ،ل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمقم أليم٤مديٛمٞم٦م

 اخلٛمس واجلقائز - ل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم ل ضم٤مئزة احلٙمقُم٦م أىم٤مُم٧م ،م 1431قم٤مم وذم 5 اجلقائز سمٛمٜمح

  وضم٤مئزة ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمٙمؼمى اًمدوًم٦م ضم٤مئزة : هل م1444 ُم٤ميق ُمٜمذُ  ِمئ٧مُأٟم اًمتل

                                                 
 . 172( وطحخ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 ًمٚمت٘مدم اًمدوًم٦م وضم٤مئزة ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمالظمؽماقم٤مت اًمدوًم٦م وضم٤مئزة ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمدوًم٦م

 اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمدوزم اًمتٕم٤مون وضم٤مئزة ،واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل

 االظمتٞمت٤مر إضمتراء سمٕمتد واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمتقم وُمٙم٤موم٠مة ًمتِمجٞمع اًمقـمٜمل اعم١ممتر ٦مؾمٜم يمؾ وُي٘م٤مم -

  -(1) اجل٤مئزة عمٜمح اعم١ممتر اًمدوًم٦م رئٞمس حيي طمٞم٨ُم  ،واًمت٘مٞمٞمؿ

 اًمٕم٤معمٞمت٦م اجلتقائز ُمتـ قمديتًدا طمّمدوا اًمذيـ اعم٤مهريـ اًم٤ٌمطمثلم ُمـ جمٛمققم٦م اًمّملم ومتتٚمؽ

 قمتغم سمٙمتلم سمج٤مُمٕمت٦م ظمٓمٞم٦م اًمٖمػم ٕمٚمقماًم ذم سمحثف ظمالل ُمـ ليمٜم٩م ضمقٟم٩م زه٤مٟم٩مل  طمّمؾ ،ُمٜمٝم٤م

 ؿمتٜمٖمٝم٤مي سمج٤مُمٕمت٦م ل زهٞمٜمتل واٟمت٩م ل اؾمتتٓم٤مع يمتام ،م 1441 قم٤مم اًمري٤موٞم٤مت ذم اًمٕمٚمقم ضم٤مئزة

 ذم وشم٘متدم ُمٝمٛمت٦م ظمٓمتقات حي٘م٘متقا أن األيمٗمت٤مء اًم٤ٌمطمثلم ُمـ جمٛمققم٦م وسمٛم٤ًمقمدة اًمٓمٌٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم

 - واعُمٛمٞمت٦م اخلٌٞمث٦م اًمدم أُمراض قمالج ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م

 ُمٜمٝمؿ يمؾ حيّمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم ُمٝمٜمدس أًمػ 306 قمـ ؾي٘م ال ُم٤م اًمّملم ومتٚمؽ

 سمٜمحتق ذًمؽ ُمـ أيمثر األُمريٙمل اعمٝمٜمدس يٙم٥ًم اعم٘م٤مسمؾ ذم ،اعمتقؾمط ذم ؿمٝمري دوالر 160 قمغم

 اعمٕم٘متدة طمتتك أقمامهلت٤م ُمٕمٔمتؿ إٟمجت٤مز إمم األضمٜمٌٞمت٦م ريم٤متتاًمِم شمْمٓمر مم٤م ،ُمرة    وقمنميـ واطمد

  - (8)اًمّملم ذم ُمٝم٤مرة واأليمثر

 رواد ُمتـ واطمتد اًمّمٞمٜمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م قمْمق ل ًمٞم٤من يك ضملم لوم٤مز ،م 8663 قم٤مم وذم

 وم٤مز ،ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم  - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمٙمؼمى اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مجل٤مئزة اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٙمٛمٌٞمقشمر ىمْمٞم٦م

  اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمالظمؽماقم٤مت اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مجل٤مئزة روقًم٤متُمِم 14و ًمٚمٕمٚمقم اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مجل٤مئزة ُمنموقًم٤م 14

   -(3) اًمٕمٚمٛمل ًمٚمت٘مدم اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مجل٤مئزة ٤مُمنموقمً  811و

                                                 
 .   115( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

صدـ                        ل، ِشؾدغ عدحذك،  ( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطدشج2)

 .142 - 141صـ 

 . 224( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 ومت٤مز ،م 8662 ومؼماير ذم اعمٜمٕم٘مد واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وُمٙم٤موم٠مة ًمتِمجٞمع اًمقـمٜمل اعم١ممتر وذم

 ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمقم سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م واأليم٤مديٛمل اًم٘مٛمح ؾمالل شمرسمٞم٦م وظمٌػم اًمقراصم٦م قم٤ممل ،ل ؿمٜمغ شمِمـ زم ل

 84 ومت٤مزت ،ٟمٗمًتف اًمقىمت٧م ذم - م 8661 قمت٤مم ٞمت٤مواًمتٙمٜمقًمقضم ًمٚمٕمٚمقم اًمٙمؼمى اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مجل٤مئزة

 ًمالظمؽماقمت٤مت اًمقـمٜمٞمت٦م سم٤مجلت٤مئزة ُمنمتوقًم٤م 01و   اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م ًمٚمٕمٚمتقم اًمقـمٜمٞمت٦م سم٤مجلت٤مئزة ُمنموقًم٤م

  -(1) واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل  ًمٚمت٘مدم اًمقـمٜمٞم٦م سم٤مجل٤مئزة روقًم٤متُمِم 811و اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

   اًمٕمٚمتقم جلت٤مئزة قـمٜملاًمت اعمت١ممتر سمٙمتلم ذم قُم٘متد ،م 8613 قمت٤مم يٜمت٤مير ُمتـ قمنم اًمث٤مُمـ ذم

 سم٤مجلت٤مئزة وم٤مز وىمد - اًمٌحثٞم٦م وُمٜمجزاهتؿ اًم٤ٌمرزيـ اًمٕمٚمامء عمٙم٤موم٠مة ؾمٜمقًي٤م ُيٕم٘مد اًمذي ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ًمٚمٕمٚمتقم اًمّمتٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م قمْمق ،ل ُملم شمِمف شمِمٜمغ ل اًمتٗمجػم ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤م ظمٌػم اًمٕم٤مم هلذا األومم

 ل اًمّمتلم ذم ضمتًقا اعمحٛمقًمت٦م اإلٟمتذارو اًمًٞمٓمرة أٟمٔمٛم٦م ل أسمق لو ،ًمٚمٝمٜمدؾم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م واأليم٤مديٛمٞم٦م

  - أيًْم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م قمْمق ل ُمق ؿمٞم٤مو واٟمغ

 االسمتٙمت٤مر ذم   اًمدوًمت٦م ضمت٤مئزة ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم اًمدوًم٦م ضم٤مئزة ُمثؾ ،اجلقائز ُمـ آظمر قمدد

 وىمتد - آظمتريـ سمت٤مرزيـ ًمٕمٚمتامء ُمٜمحٝم٤م شمؿ ،واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم وضم٤مئزة ،اًمتٙمٜمقًمقضمل

 وضم٤مئزة ،واًمداٟمامرك واًمٞم٤مسم٤من ويمٜمدا األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت ُمـ 5 أضم٤مٟم٥م قمٚمامء مخ٦ًم شمًٚمؿ

   -(8) واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م  اًمٕمٚمقم ذم اًمدوزم اًمتٕم٤مون

 قمتغم قمتالوة - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم ضمقائز ،اًمِمٕمٌٞم٦م واهلٞمئ٤مت اعمحٚمٞم٦م احلٙمقُم٤مت طمددت

 االضمتامقمٞمت٦م واهلٞمئت٤مت ىمتّمت٤مدي٦ماال همتػم واًمقطمتدات االىمتّمت٤مدي٦م اهلٞمئ٤مت سمٕمض طمددت ،ذًمؽ

 ًمٚمٕمٚمتتقم دائٛمتت٦م ضمتتقائز ،وظم٤مرضمٝمتت٤م اًمتتٌالد داظمتتؾ ذم واألومتتراد االضمتامقمٞمتت٦م اعمتتٜمٔمامت وؾمتت٤مئر

 اًمتذيـ ًمألومتراد اجلتقائز هتذه وشم٘متدم - ظم٤مصت٦م سمت٠مُمقال أو طمٙمقُمٞم٦م همػم سم٠مُمقال واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  دوائر قمٚمٞمٝم٤م واوم٘م٧م اًمتل اجلقائز شمِمتٛمؾ - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ُم٤ٌمذة يزاوًمقن

                                                 
 .   112 – 115( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ  صـ 1)

 .    3َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ِحسط 2)
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 وضم٤مئزة واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ًمإلسمداع ل سمقٟم٧م دو ل ضم٤مئزة قمغم اآلن طمتك اعمختّم٦م اًمدوًم٦م

 ًمٕمٚمتؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م  ل يتق شمٞمت٤من شمًت٤منل وضمت٤مئزة اجلٞمقًمقضمٞم٤م ًمٕمٚمؿ ل ىمقاٟمغ د زم ل

 رزُمقشمتق ضمٜمترال ًمنمتيم٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمٜمجتزات وضم٤مئزة اعمٕمامري٦م اهلٜمدؾم٦م

   -(1)اًمِم٤ٌمب ًمٚمٕمٚمامء ل سم٤مير ل  وضم٤مئزة اًمًٞم٤مرات ًمّمٜم٤مقم٦م

 

 : الشعبية الصني مجوورية تاريخ يف التكهولوجية اإلجنازات أهم شادًشا:

 االظمؽماقمت٤مت أؿمٝمره٤م يم٤من اًمتل ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اإلٟمج٤مزات ُمـ سم٤مًمٕمديد اًمّملم شم٤مريخ طمٗمؾ

 سمٛمث٤مسمت٦م قمتدت اًمتتل ،( ٌت٤مرودواًم ،اًمٓم٤ٌمقمت٦م ومتـ ،اًمتقرق صتٜم٤مقم٦م ،اًمٌقصتٚم٦م ) اًمٙمؼمى األرسمٕم٦م

  -(8)اًمّملم ُمـ اٟمٌث٘م٧م أهن٤م اعمختّملم سمٕمض ذيمر ،اًمت٤مريخ جمرى همػمت ،ممٞمزة اظمؽماقم٤مت

 سمٚمتغ اًمتذي ،اًمّمتلم ؾمتقر أسمرزه٤م يم٤من ،قمديدة إٟمج٤مزات اهلٜمدد اعمج٤مل ذم اًمّمٞمٜمٞمقن طم٘مؼ 

  -(3) لشمِمقل أهة طمٙمؿ ـزُم ذم وذًمؽ ،يمؿ 11666 ي٘مرب ُم٤م ـمقًمف

 اًمٙمًتقف سمحت٤مالت اًمتٜمٌت١م ىمقاقمتد وصٞم٤مهم٦م ،يمؿ 366 طمقازم عمقاىمع ومٚمٙمٞم٦م ظمرائط ) رؾمؿ، 

  -(1) ( اًمٕمددي٦م اعمتقاًمٞم٤مت ) واظمؽماع ،اًمري٤موٞم٤مت ذم ُمٜمٔمٛم٦م وسمحقث

  لؿمتٞمٜمغ ؿمتقيل اًمؼموومٞمًتقر ٟمجتح - أضمٜمح٦م أرسمٕم٦م ذي ديٜم٤مصقر ايمتِم٤مف ذم اًمّملم ٟمج٤مح 

 اًم٘مديٛمت٦م اًمٗم٘م٤مريت٦م احلٞمقاٟمت٤مت سمحقث ُمٕمٝمد ذم وزُمالؤمه٤م لظمف شمِمقٟمغ شمِمقل واًمؼموومٞمًقر

 ،ًمٞمت٤موٟمٞمٜمغ ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم اعمٙمتِمٗم٦م اعمتحجرة اًمديٜم٤مصقرات سمحقث ظمالل ُمـ ،اًم٘مديؿ واإلٟم٤ًمن

 اًمديٜم٤مصتقر هتذا أن األرضمتح ُمـ - اًمٓمٞمقر ؾمٚمػ – أضمٜمح٦م أرسمٕم٦م ذي ديٜم٤مصقر ايمتِم٤مف ذم

 سمت٠من االومؽماوتٞم٦م اًمٜمٔمريت٦م صتح٦م قمتغم يؼمهـ ُمٗمت٤مطمًٞم٤م دًمٞماًل  وومر مم٤م ،اًمٓمػمان قمغم ىم٤مدًرا يم٤من

 -(0) اًمٓمػمان ـمقر قمؼم ـمٞمقر إمم وحتقًم٧م األؿمج٤مر قمغم اجل٤مصمٛم٦م احلٞمقاٟم٤مت ُمـ ٟمِم٠مت اًمٓمٞمقر

                                                 
 .  224( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .  124ٚذٓ : جٌص١ٕ١ْٛ جٌّؼحصشْٚ : جٌطمذَ ٌٍّغطمرً جٔطولاح ِٓ جٌّح ٟ، جٌؿضء جألٚي، ِشؾغ عحذك، صـ( 1ٚ)

 . 47َ، صـ  2222( عف١حْ جٌصفذٞ: جٌّٛعٛػس جٌطحس٠خ١س ٌذٚي جٌؼحٌُ ٚلحدضٙح، دجس أعحِس ٌٍٕؾش، ػّحْ، 2)

 .   222 -225ذك، صـ صـ ( ؾّحي جٌؼشذٟ : ج١ٌٍحٌٟ جٌص١ٕ١س لجاللطشجخ ِٓ جٌط١ٕٓ ل ِشؾغ عح3)

 .  222( وطحخ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 4)
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 اًمزراقمٞمت٦م اًمرىمٕمت٦م شمقؾمتٞمع قمتغم ؾم٤مقمد اًمذي ،اعمٞمالدي اًم٤ًمدس اًم٘مرن ذم احلديدي اعمحراث 

  -(1) اًمًٜم٦م ـمقل األرض وزراقم٦م

  اعمجت٤مل ذم يم٤مٟمت٧م اًمتتل هتل اًمّمتلم شمت٤مريخ ذم اعمتح٘م٘م٦م قضمٞم٦ماًمتٙمٜمقًم اإلٟمج٤مزات أسمرز شُمٕمد 

 اًمّمتٞمٜمل اخلزف واظمؽماع ،لاهل٤منل أهة زُمـ ذم احلرير اظمؽماع ُمثؾ ،اًمّمٜم٤مقمل – اًمٗمٞمزي٤مئل

 ىمٌتؾ اًمٜم٤مري٦م األًمٕم٤مب صٜم٤مقم٦م ذم   اًم٤ٌمرود واؾمتخدام ،األهة هذه طمٙمؿ ُمـ ٟمٗمًٝم٤م اًمٗمؽمة ذم

 إمم إوت٤موم٦م ،( اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ءاًمٙمٞمٛمٞم٤م طم٘مؾ ذم ًجؾيُ  ُم٤م وهق ) اعمٞمالد ُمـ ىمرون قمنمة ُمـ أيمثر

 سمتلم اًمٗمتؽمة ذم ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمت٦م ؾمت٤مقم٦م واظمتؽماع ،اعمٖمٜمت٤مـمٞمس حلجتر اًمٗمٞمزي٤مئٞمت٦م اخلتقاص ُمٕمروم٦م

  (- ق-م 1161 – 1686قم٤مُمل)

  اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اإلٟمجت٤مزات حت٘مٞمتؼ قمغم ؾم٤مقمدت اًمتل اًمٕمقاُمؾ أهؿ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمقر وُيٕمد، 

 ل أهة قمٝمتد ذم احلجريت٦م اًمٜم٘متقش سم٤مؾمتخدام ٙمت٥ماًم ٟمًخ ـمري٘م٦م اًمّمٞمٜمٞملم ايمتِم٤مف ويم٤من

 ومؽمة ذم اخلِمٌٞم٦م اًم٘مقاًم٥م سم٤مؾمتخدام اًمٓم٤ٌمقم٦م اسمتٙم٤مر وشمؿ ،اًمتٕمٚمٞمؿ اٟمتِم٤مر ذم اعمٝمؿ األصمر ،ل شم٤مٟمغ

 أن يمتام - اخلِمتٌٞم٦م األطمترف سم٤مؾمتتخدام ـم٤ٌمقم٦م ًمتّمٌح شمٓمقرت واًمتل ،ل ُمٜمغ ل أهة طمٙمؿ

 طمٙمتؿ ُمٜمتذ ُمتٓمتقر شمٕمٚمٞمٛمل ٟمٔم٤مم ٞمسشم٠مؾم قمغم ؾم٤مقمد اًم٘مدم ُمٜمذُ  اًمّملم ذم اًمٓم٤ٌمقم٦م اؾمتخدام

  -(8) اًمٕمنميـ اًم٘مرن طمتك ل ُمٜمغ ل أهة

  شمتذه٥م - اًمّمتٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمتدي اًمٓم٥م ُمٌتٙمري ُمـ واطمد إٟمف ُي٘م٤مل - اًمتًع اًمقظمز إسمر خيؽمع ومقر 

 شمِم٤مٟمتِمـ : اًمّمٞمٜمل اًمقظمز ذم اعمًتخدُم٦م اإلسمر ُمـ اًمتًٕم٦م األٟمقاع اظمؽمع ومقر أن إمم األؾمٓمقرة

 ) ومٜمٖمتِمتـ ،( اًمًتٝمؿ رأس إسمترة ) شمٞمتِمـ ،( اعمًتديرة اإلسمرة ) يقاٟمتِمـ ،( اعمحراث ؿمٗمرة إسمرة )

 ،( احلت٤مدة اعمًتتديرة اإلسمترة ) يقاٟمٚمٞمتِمتـ ،( اًمًتٞمػ إسمترة ) سمٞمتِمتـ ،( احل٤مد اًمٓمرف ذات اإلسمرة

 وقمتغم - ( اًمٙمٌتػمة اإلسمترة ) وداشمِمتـ ،( اًمٓمقيٚمت٦م اإلسمرة ) شمِم٤مٟمٖمتِمـ ،( اجلٞمدة اإلسمرة ) ه٤موشمِمـ

   -(3) سم٤مإلسمر اًمقظمز ُمٌتٙمر أٟمف قمغم ومقر حيؽمُمقن اًمّمٞمٜمٞمقن فمؾ ،لماًمًٜم آالف ُمدى

                                                 
 .    225( ؾّحي جٌؼشذٟ : ج١ٌٍحٌٟ جٌص١ٕ١س لجاللطشجخ ِٓ جٌط١ٕٓ ل ِشؾغ عحذك، صـ 5)

 .  75( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 .16َ،  صـ  2212جٌص١ٓ جٌؾؼر١س، جٌطد جٌطم١ٍذٞ جٌص١ٕٟ،  ( ٚصجسز جٌػمحفس ٌؿّٙٛس٠س2)
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 ًمٚمٛمقاؾمتؿ األؿمتٝمر طمًت٤مب ـمري٘مت٦م اسمتٙمتروا طمٞمت٨ُم  ،اًمٗمٚمؽ جم٤مل ذم شم٘مدًُم٤م اًمّمٞمٜمٞمقن طم٘مؼ 

 ،واًمٙمًتقف سم٤مخلًتقف اًمتٜمٌتقأ قمتـ ومْمتاًل  ،ل شمِمق ل أهة طمٙمؿ زُمـ ذم وذًمؽ ،اًمزراقمٞم٦م

 آًمت٦م واظمتؽماع ،ؾمت٤مقم٦م 18 إمم اًمٞمتقم وي٘مًؿ ؿمٝمر 18 إمم اًمًٜم٦م ي٘مًؿ اًمذي اًمت٘مقيؿ وووع

  -(1) اعمٞمالد ُمـ ىمرون قمنمة ىمٌؾ اًمٌقصٚم٦م واظمؽماع ،م 138 قم٤مم ذم اًمزالزل ًمتًجٞمؾ

  قمت٤مم يقٟمٞمتق ُمتـ 12 ورم ،م 1411 قمت٤مم أيمتتقسمر ُمـ11 ذم صٞمٜمٞم٦م ذري٦م ىمٜمٌٚم٦م أول اٟمٗمجرت 

 - هٞمدروضمٞمٜمٞم٦م ىمٜمٌٚم٦م أول اٟمٗمجرت 1412

  (8) 1426 قم٤مم ريؾإسم ُمـ 81 ذم صٞمٜمل صٜم٤مقمل ىمٛمر أول إـمالق-  

  اصتٓمٜم٤مقمٞملم ىمٛمتريـ م 8663 ؾمتٌتٛمؼم ؿمتٝمر ذم اًمّمتلم أـمٚم٘م٧م B , A اًمٌٞمئت٦م الؾمتتٓمالع 

 اصتٓمٜم٤مقمٞم٦م أىمامًرا ىمٌؾ ُمـ اًمّملم شمٓمٚمؼ مل طمٞم٨ُم  ،ٟمققمٝم٤م ُمـ األومم هل ؾم٤مسم٘م٦م ذم ،واًمٙمقارث

 يتقُملم ُمتدة ذم األروٞم٦م اًمٙمرة طمقل يدوران اًمٚمذان اًم٘مٛمران - اًمٌٞمئ٦م   الؾمتٓمالع ُمتخّمّم٦م

  - سم٤مًمٙمقارث واًمتٜم١ٌم اًمٌٞمئ٦م اؾمتٓمالع سمٛمٝمٛم٦م ْم٤منيٜمٝم

 قمروتٝم٤م ُمًت٤مطم٦م شمٚمت٘مٓمٝم٤م اًمتل اًمقاطمدة اًمّمقرة شُمٖمٓمك سمٍمي٦م سمٙم٤مُمػما ُمزود ُمٜمٝمام ىمٛمر يمؾ

 اًمٓمٞمػ شمّمقير سمجٝم٤مز ُمزود A اًم٘مٛمر أن يمام - ُمؽًما 36 هل٤م اًمتٛمٞمٞمز ٟم٦ًٌم وشمٌٚمغ ،ُمؽمات يمٞمٚمق 216

 ويٌٚمتغ ،ضمزئًٞمت٤م 110 إمم اًمٓمٞمتػ ضمزء ٘مًؿي طمٞم٨ُم  ( extra light spectrum ) اًمْمقء وراء ُم٤م

 قمتغم عمت٤م دىمت٦م أيمثر اؾمتٓمالع إضمراء إُمٙم٤مٟمٞم٦م يٕمٜمل وهذا ،ٟم٤مٟمقُمؽمات 0 اًمٓمٞمػ متٞمٞمز ٟم٦ًٌم ُمتقؾمط

 ُمتقاد ٟمتقع حتديتد األرض، قمتغم ؾمت٘مػ اؾمتتٓمالع طم٤مًمت٦م ذم يٛمٙمتـ اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم - األرض

 ًمٔمتقاهر اًمدىمٞم٘مت٦م اعمراىم٦ٌم يٛمٙمٜمٝم٤م ،احلٛمراء ومقق سم٤مألؿمٕم٦م شمٕمٛمؾ سمٙم٤مُمػما ُمزود B ساًم٘مؿ اًمً٘مػ-

 -(3) سم٤محلرارة اًمٕمالىم٦م ذات اًمٙمقارث ُمـ وهمػممه٤م واًمزالزل احلرائؼ قمـ اًمٜم٤مدم٦م اًمٙمقارث

                                                 
 .  74( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

ص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 2) ١ٍُ فٟ ٌج ٌطؼ ٚج ٌطشذ١س  ٚج ٌٛٛؾ١ح  ٌطىٕ ٚج  َ ؼٍٛ غ ٞآ ؽ١ٛ : ٌج ، ضؾٔح ْٛج  .   7( ؽٟ ضؾ١حٚ ؾ١

 . 45َ، صـ  2225ٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٔٛفّرش ( ِؿٍس ج2)
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 األرز وسمحتقث ،اإلٟمت٤مج قم٤مزم األرز ضمزيئ٤مت ًمٖمز طمؾ ذم اظمؽماىمل شم٘مدم حت٘مٞمؼ ذم اًمّملم ٟمج٤مح

 اعمقرصمت٤مت سمحتقث ُمريمتز ذم ل ي٤مٟمغ ضمٞم٤م زم ل األيم٤مديٛمل سمرئ٤مؾم٦م ومريؼ ٟمجح وم٘مد - اًمٕم٤مدة ومقق اهلجلم

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمتقم أليم٤مديٛمٞم٦م اًمت٤مسمٕملم األرز سمحقث ُمريمز ذم ل شمِمٞم٤من شمِمٞم٤من ل واًم٤ٌمطم٨م اًمٜم٤ٌميت واًمٜمٛمق

 - اجلتلم هذا واؾمتٜم٤ًمخ ومّمؾ ذم ٟمجح يمام ،األرز ل أؿمٓم٤مءل قمغم اًمًٞمٓمرة سمٛم٘مدوره ضملم ايمتِم٤مف ذم

 األرز سمتذور شمرسمٞمت٦م ُمنموع أُم٤م - ٟمت٤مجاإل قم٤مزم األرز ضمزيئ٤مت ًمٖمز طمؾ ذم اظمؽماىمٞم٤ًم شم٘مدًُم٤م طم٘مؼ وسمذًمؽ

 ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م ذم ل سمٞمٜمغ ًمقٟمغ يقان ل األيم٤مديٛمل قمٚمٞمف ُينمف اًمذي ل اًمٕم٤مدة ومقق اهلجلم

 18،118 هقٟمت٤من ُم٘م٤مـمٕمت٦م ذم األرض ُمتـ دمتريٌٞمتلم ىمٓمٕمتتلم ُمتـ هٙمت٤مر ًمٙمؾ اإلٟمت٤مج طمجؿ ومٌٚمغ

 قمتغم اًمٕمت٤مدة ومتقق اهلجتلم األرز ًمزراقمت٦م ٜمًت٤مُمتٞم أؾم٤مؾًم٤م أرؾمك مم٤م ،يمٞمٚمقهمراُم٤م 18،811و يمٞمٚمقهمراُم٤م

   -(1) واؾمٕم٦م ُم٤ًمطم٤مت

 احلٛمٞمت٦م وأٟمٔمٛم٦م اًمٓمٌٞم٦م واًمٕم٘م٤مىمػم اًمٓم٥م جم٤مل ذم ُمٝمٛم٦م إٟمج٤مزات ،شم٤مرخيٝمؿ قمؼم ًمٚمّمٞمٜمٞملم يم٤من 

  -(8) وهمػمه٤م واًمتخدير اًمٓمٌل واًمتٕمٚمٞمؿ األُمراض وقمالضم٤مت اًمٖمذائٞم٦م

  لاًمًت٤مرسل عمٙم٤مومحت٦م ٚمٛمٞمت٦ماًمٕم اًمٌحقث جم٤مل ذم قمٔمٞمٛم٦م إٟمج٤مزات حت٘مٞمؼ ذم اًمّملم ٟمج٤مح - 

 قمٞمٜمت٤مت ُمتـ اًمت٤مضمٞمت٦م اًمٗمػموؾمت٤مت ومترز ذم اًمّمٞمٜمٞمقن واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم رضم٤مل ٟمجح وم٘مد

 وحتديتد شمِمتخٞمص سمٛم٘متدوره يم٤مؿمتػ وصتٜمع سمحت٨م ذم ٟمجحتقا يمام ،اعمّم٤مسملم ُمـ ُم٠مظمقذة

 لاًمًت٤مرسل وسمت٤مء وقمتالج ًمٚمقىم٤ميت٦م األدويت٦م ُمتـ جمٛمققم٦م ايمتِم٤مف وذم سمنقم٦م لاًم٤ًمرسل

 قمتغم ًم٘مت٤مح سمحتقث وأٟمجتزوا - اإلطمٞم٤مئٞمت٦م احلاميت٦م وأضمٝمزة اًمنيري واًمٕمالج واًمتِمخٞمص

 -(3) اًمنيري٦م اًمتج٤مرب ـمقر دظمؾ ىمد اًمٚم٘م٤مح هذا سم٠من قمٚماًم  اعم٤ٌمد اًمٗمػموس أؾم٤مس

  قمديتدة قمٜمت٤مس سمٖمكم ُيّمٜمع اًمّمٞمٜمل اًمدواء ُمـ ٟمقع وهل اًمٕم٘م٤مىمػم ظمالص٤مت خيؽمع يـ يك، 

  ليـ يكل إن األؾمٓمقرة وشم٘مقل - ًمٓمٌٞم٦ما ُمٙمقٟم٤مهت٤م الؾمتخالص اعم٤مء ذم األقمِم٤مب رأؾمٝم٤م قمغم

                                                 
 .  227( وطحخ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

( ٚي د٠ٛسجٔص : لصس جٌكضحسز، جٌؿضء جٌشجذغ، ضشؾّدس ِكّدذ ذدذسجْ، جٌطرؼدس جٌخحِغدس، جٌٍؿٕدس جٌؼشذ١دس ٌٍطشذ١دس ٚجٌػمحفدس 2)

 .  255 -253ٚجٌؼٍَٛ، ؾحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س، جٌمح٘شز، د.ش، صـ صـ 

 .  227ِشؾغ عحذك،  صـ ( جٌص١ٓ، 3)
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 اقمتالء ومؽمة ذم قم٤مش أٟمف ُي٘م٤مل - ُمِمٝمقر وزراء رئٞمس وهق ،اًمٕم٘م٤مىمػم اؾمتخالص قمٛمٚمٞم٦م خمؽمع هق

 ًمديف طم٤مذىًم٤م ـم٤ٌمظًم٤م ليـ يكل يم٤من - ( ق-م 11 )اًم٘مرن ل ؿم٤مٟمغ ل أهة زُمـ اًمٕمرش ل شم٤مٟمغل اعمٚمؽ

 ُمتقاد ُمتـ اًمٕمديتد سمٖمتكم قم٘م٤مىمػم الص٦مظم أول اظمؽمع ليـ يكل إن وي٘م٤مل - سم٤مًمٓم٥م واؾمٕم٦م ُمٕمروم٦م

 يكل ىمّم٦م أن ُمـ اًمرهمؿ وقمغم - واًمٗمقاٟمٞم٤م واًمٕمٜم٤مب اًمًقس وقمرق واًمزٟمجٌٞمؾ اًم٘مروم٦م ُمثؾ اًمٓمٝمل

 اعمٕمت٤مرف زيت٤مدة وُمتع - شم٤مرخيٞمت٦م طمتٛمٞمت٦م يم٤من اًمٕم٘م٤مىمػم ظمالص٤مت اظمؽماع وم٢من أؾمٓمقرة جمرد ليـ

 اًمت٘مدم أدى ،اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم - اًمٗمردي٦م اًمٕمٜم٤مس ُمـ سم٤مًمٕمديد األُمراض قمالج ؿم٤مئًٕم٤م سم٤مت ،اًمٓمٌٞم٦م

 حمددة طمرارة درضم٦م ذم ُمًٕم٤م سمٖمٚمٞمٝم٤م ُمتٕمددة قم٘م٤مىمػم ُمٙمقٟم٤مت سملم اجلٛمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م إمم اًمٓمٝمل ـمرق ذم

  -(1) وشمٙمٜمقًمقضمل ـمٌل شم٘مدم سمزوغ اًمٕم٘م٤مىمػم ظمالص٤مت متثؾ وهٙمذا - ُمٜم٤مؾم٦ٌم

 مخ٤مد اؾمٛمف حمقرًي٤م قمّمًٌٞم٤م ُمقصاًل  صٞمٜمٞمقن قمٚمامء ايمتِمػ ،اًمٗمئران قمغم اًمتج٤مرب إضمراء سمٕمد 

 ،( (5HT   سمتت اظمتّمت٤مًرا واعمٕمتروف ، ( hydroxy tryptamine-5 ) شمرسمتت٤مُملم هٞمدرويمًك

 وديٜمغ ًمف شمٞم٤من وؿمقي ًملم ؿمقي أووح - سم٤معمخ اخلقف شمٜمٔمٞمؿ ذم رئٞمز قم٤مُمؾ أٟمف ُيٕمت٘مد اًمذي

 اخل٤موتع اعمٕمٛمتكم اًمٗمت٠مر ُمتع ُم٘م٤مرٟم٦م أٟمف ،ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤مأليم٤مديٛمٞم٦م اًم٤ٌمطمثقن ،شمِمٞم٤مٟمغ يقى

 ًمتدهيؿ شمرسمتت٤مُملم هٞمدرويمًتك مخت٤مد إومتراز يًتتٓمٞمٕمقن ال  اًمتذيـ أوًمئتؽ وم٢من ،ًمٚمًٞمٓمرة

 ذم اًمٕمٚمتامء اًمٜمتٞمج٦م شُم٤ًمقمد ؾمقف - ًمٚمخقف أـمقل ذايمرة ُمع وًمٙمـ ،اًم٘مٚمؼ ُمـ أىمؾ ُمًتقي٤مت

  -(8) اًمّمدُم٤مت قمـ اًمٜم٤ممج٦م اًمْمٖمط ُمتالزُم٦م عمٕم٤مجل٦م ـمرق إمم اًمتقصؾ

  166 عمٕم٤مجلت٦م  ،م 8663 مقمت٤م اًمٕمت٤مدة ومتقق قمٛمتالق ظمت٤مدم وصٜمع سمح٨م ذم اًمّملم ٟمج٤مح 

 سمحتقث عمٕمٝمتد واًمت٤مسمع اًمٕم٤مىمؾ اًمٙمٛمٌٞمقشمر ًمٌحقث اًمقـمـ اعمريمز ٟمجح - اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُمـ شمريٚمٞمقن

 ؿمتقىمقاٟمغ ظمت٤مدم صٜمع ذم ؿمقىمقاٟمغ ذيم٦م ُمع سم٤مًمتٕم٤مون اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمقم أليم٤مديٛمٞم٦م اًمٙمٛمٌٞمقشمر

4222 L  شمريٚمٞمقن 3 وهقمتف ُمٕم٤مجل٤ًم 111 سمف ،دوالسًم٤م 16 ُمـ ُمتٙمقن اًمٜمٔم٤مم هذا سم٠من -قمٚماًم  

                                                 
 . 22 -21( ٚصجسز جٌػمحفس ٌؿّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر١س، جٌطد جٌطم١ٍذٞ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 1)

 .  53َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 2)
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 166 قمتغم شمِمتتٛمؾ ،ضمٞمج٤مسم٤ميت٧م 111  ومٞمتف اًمتخزيـ وطمدات وؾمٕم٦م ،اًمث٤مٟمٞم٦م ذم طم٤ًمسمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م

 هقمتتف وسمٚمتقغ دوالسًمت٤م 36 إمم ل اخلط قمغم ل اًمٜمٔم٤مم هذا أىمَم شمقؾمٞمع ويٛمٙمـ - سم٤مي٧م شمريٚمٞمقن

 ٕمٛمتكماًم احل٤ًمب ل جم٤مزم ذم اؾمتخداُمف يٛمٙمـ يمام ،اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُمرة شمريٚمٞمقن 1،20 إمم اًمذروة ًم٘مٞمٛم٦م

 -(1) واطمد آن ذم اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م واخلدُم٤مت األداء قم٤مزم ل

 م 8613 قمت٤مم يقٟمٞمق ُمـ 12 ذم اظمؽمقم٧م وم٘مد اآلزم احل٤مؾم٥م جم٤مل ذم إٟمج٤مًزا اًمّملم طم٘م٘م٧م، 

 احل٤مؾم٥م اطمتؾ ،اًمٕم٤ممل ذم قمٛمالق آزم طم٤مؾم٥م 066 أىمقى ًم٘م٤مئٛم٦م واألرسمٕملم احل٤مدي٦م اًمدورة ذم

 ُمٚمٞمت٤مر أًمتػ 01،4 ىمّمتقى سمنتقم٦م األومم شم٦ٌماعمر اًمّمٜمع اًمّمٞمٜمل ل 8 – شمٞم٤مٟمخف ل اًمٕمٛمالق

   -(8) اًمث٤مٟمٞم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م

 شمِمتٌف اًمٕمت٤ممل يمت٤مُمػماذم أول ل ىمت٤مٟمغ يقٟمغ هقاٟمغ ل صٞمٜمل أصؾ ُمـ األُمريٙمل اًم٤ٌمطم٨م اظمؽمع 

 طمجتؿ ذم اعمحٛمتقل اجلٝمت٤مز - اًمتّمقير قم٤ممل ذم صمقرة شمِمٙمؾ أن يٛمٙمـ ظمٓمقة ذم ،سمنمي٦م قمٞمقن

 شمٕمٛمتؾ ،ُمٕمتروف هتق يمتام - ًمٚمْمتقء طم٤ًمؾم٦م ٦مُم٘مقؾم ل ؿمٌٙمٞم٦م ل وسمف احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمٕملم وؿمٙمؾ

 أن همػم ًمٚمْمقء طم٤ًمؾم٦م سمًٙمالت قمغم حتتقى ذحي٦م قمغم اًمْمقء سمتًٚمٞمط اًمرىمٛمٞم٦م اًمٙم٤مُمػمات

 اًمٕمتلم أن ذم اًمًت٥ٌم هتق وهذا ،احلقاف طمقل شمِمقيف طمدوث إمم ي١مدي اًمرؤي٦م جم٤مل شمقؾمٞمع

 قمغم اًمتل ؽموٟمٞم٦ماإلًمٙم ل اًمِمٌٙمٞم٦م ل اًمقوقح وم٘مدان سمدون اعمِمٝمد ُمـ ُمزيًدا حتقز يمل ُمًتديرة

 يمت٤مُمػمات ُمتـ ضمديتد جلٞمتؾ شمدؿمتـ أن يٛمٙمتـ اًمًٞمٚمٞمٙمقن ُمـ واعمّمٜمققم٦م اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م ؿمٙمؾ

   -(3) اًمتِمقيف ُمـ اخل٤مًمٞم٦م اًمرىمٛمٞم٦م واًمٗمٞمديق اًمٗمقشمقهمراذم اًمتّمقير

 ظمط أول شمِمٖمٞمؾ ُمٜمذُ  ؾم٤مئؾ وىمقد إمم احلجري اًمٗمحؿ حتقيؾ ذم شم٘مٜمٞم٦م إٟمج٤مزات اًمّملم طم٘م٘م٧م 

 ممت٤م ،قمديتدة شم٘مٜمٞمت٦م صٕمقسم٤مت قمغم واًمٕمٚمامء اًم٤ٌمطمثقن شمٖمٚم٥م طمٞم٨ُم  ،م 8664 قم٤مم اًمٖم٤مي٦م هلذه

 اًمّمتلم ؿمٌٙم٦م وذيمرت ،ًمٚمٌٞمئ٦م وص٤مًمح واىمتّم٤مدي ُمًت٘مر سمِمٙمؾ ًمٚمًػم اإلٟمت٤مضمل اخلط طمٗمز

  ىم٤مُم٧م ،اًمّملم ذم ًمٚمٗمحؿ ذيم٦م أيمؼم ،اًمٙمٞماموي٦م ل ؿمٜمٝمقا ل جمٛمققم٦م أن هل٤م شم٘مرير ذم اًمدوًمٞم٦م

                                                 
 .  222( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

 .  21َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، عرطّرش 1)

 .  53َ، صـ  2225َٛ، أوطٛذش ( ِؿٍس جٌص١ٓ ج2١ٌ)



332 

  

 
 
 

 إمجت٤مزم وسمٚمتغ ،اًمّمتلم ؿمتامل اًمداظمٚمٞمت٦م ٞمت٤مُمٜمٖمقًم ُم٘م٤مـمٕمت٦م ذم اًمقاىمتع اإلٟمتت٤مضمل اخلتط سمتِمٖمٞمؾ

 زيت٧م ُمتـ ؾمتٜمقًي٤م ـمـ ُمٚمٞمقن 1،63 اخلط وأٟمت٩م ،دوالر ُمٚمٞم٤مر 1،44 روعتاعمِم ذم االؾمتثامرات

 ،اًمّمتلم ذم اًمٓم٤مىمت٦م ؾمالُم٦م وامن ذم ُمٝماًم  دوًرا أدى مم٤م ،اعم٤ًمل اًمٌؽموزم واًمٖم٤مز واًمزيقت اًمديزل

 يٌٚمتغ سمٓمتقل ُمٚمحً٘مت٤م وضمٝمت٤مًزا إٟمت٤مضمًٞم٤م ضمٝم٤مًزا 06 ُمـ أيمثر ُمـ هذا اإلٟمت٤مضمل اخلط يتٙمقن طمٞم٨ُم 

  -(1) ُمؽم يمٞمٚمق 1،8 طمقازم

  آي٘مق ذيم٦م اسمتٙمرت Aigo اؾمتتخداُمف قمٜمتد ل ُمٞمت٤موسمك ل اؾمٛمف اًم٘مٚمؿ ؿمٙمؾ قمغم ىمراءة ضمٝم٤مز 

 وؾمٌع ،اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اعمحتقى ىمراءة اًمٗمقر قمغم يٛمٙمٜمف ،يمت٤مب أو خلريٓم٦م وقئل ُمًح ًمٕمٛمؾ

 اظمؽماع سمراءة 83 طمقزشمف وذم ُمًت٘ماًل  شمٓمقيره شمؿ ٤مًمٞم٦ماًمٕم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذو اًم٘مٚمؿ - خمتٚمٗم٦م ًمٖم٤مت

 إمم اًمٙمت٤مسمت٦م ُم٘م٤مـمع حمقاًل  احلٛمراء ومقق واألؿمٕم٦م اعم٤مئل اًمؽمُمٞمز سملم دجمف ذم يٙمُٛمـ اًم٘مٚمؿ ه -

  -(8) شمرىمٞمٛمٝم٤م ظمالل ُمـ أصقات

  ل األُمريٙمٞمت٦م االؾمتخ٤ٌمرات ويم٤مًم٦م ىم٤مًم٧م ،اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمألىمامر ُمْم٤مد ؾمالح أول ختتؼم اًمّملم CIA 

 اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ًمألىمتامر اعمْم٤مدة األؾمٚمح٦م قمغم هل٤م دمرسم٦م أول أضمرت ىمد اًمّملم أن ُمـ ي٘ملم قمغم ٤مإهن : ل

 -  م 8662 ًمٕمت٤مم يٜمت٤مير ُمتـ قمنمت احلت٤مدي ذم سم٤مًمٞمًتتٞم٦م ىمذائػ سم٤مؾمتخدام ُمٞمؾ 066 ارشمٗم٤مع قمغم

 د وان يتقن ومٞمٜم٩م ) اًم٘مديؿ اًمّمٜم٤مقمل ىمٛمره٤م ًمتدُمػم االظمت٤ٌمر هذا أضمرت ىمد اًمّملم إن : وىم٤مًم٧م

 اًم٘م٤مقمتدة ـمريتؼ قمتـ شمتدُمػمه شمتؿ وىمد اجلقي٦م سم٤مألرص٤مد شمتٕمٚمؼ عمٝمٛم٦م م 1444 قم٤مم ـمٚمؼأُ  اًمذي (

 -Xichang (3) اًمٗمْم٤مئٞم٦م

 ضمٜمتقب سمج٤مُمٕمت٦م واهلٜمدؾمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٕمٝمد ذم اًمًٞم٤مرات هٜمدؾم٦م سم٘مًؿ ـم٤مًم٤ًٌم قمنم أطمد ـمقر 

 ُم٘م٤مرٟمت٦م ،واطمد سمٜمزيـ ًمؽم سم٤مؾمتٝمالك ُمؽم يمٞمٚمق صمالصمامئ٦م شم٘مٓمع أن يٛمٙمـ صٖمػمة ؾمٞم٤مرة ،اًمّملم همري

  قمجالت، صمالث هل٤م اعمٌتٙمرة اًمًٞم٤مرة - اًمٕم٤مدي٦م سم٤مًمًٞم٤مرة سمٜمزيـ ًمؽم ًمٙمؾ ُمؽمات يمٞمٚمق قمنمة ُمع

                                                 
 .  222( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

 .  53َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 1)

 .  25( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 ؿمتٙمؾ قمتغم اًمًتٞم٤مرة ضمًتؿ - وم٘متط ؾمتؿ 16 وارشمٗم٤مقمٝم٤م ،ُمؽم ُمـ أىمؾ وقمروٝم٤م ،أُمت٤مر صمالصم٦م وـمقهل٤م

 صتقت ًمتخٗمٞمتػ ضمٝمت٤مز هبت٤م ًمتٞمس اًمًتٞم٤مرة هتذه - األزرق سم٤مًمٚمقن ُمٓمكم ضمًٛمٝم٤م وصٗمٞمح ،اعمٙمقك

  -(1) وم٘مط يمٖمؿ 12،0 ووزهن٤م اهلقاء ومٚمؽم وال ركاعمح

 0 سمٜمحتق ىمتدراهت٤م سمزي٤مدة اعمتحدة اًمقالي٤مت ىم٤مُم٧م وم٘مد اًمري٤مح، ًمٓم٤مىم٦م اًمٕم٤معمل اعمجٚمس سمٞم٤مٟم٤مت ووومؼ 

 أقمٚمٜمت٧م سمٞمتٜمام همٞمٖمت٤مواط، 8-16 إمم اعمريمٌت٦م ىمدراهت٤م إمج٤مزم ًمٞمّمؾ اعم٤ميض، اًمٕم٤مم ظمالل همٞمٖم٤مواط،

 إمم ىمتدراهت٤م إمجت٤مزم ًمػمشمٗمتع همٞمٖمت٤مواط، 11 سمٜمحتق ٤مم،اًمٕمت ٟمٗمس ظمالل ىمدراهت٤م، زي٤مدة قمـ اًمّملم

 8686 سمحٚمتقل همٞمٖم٤مواط 866 إمم اًمري٤مح ـم٤مىم٦م ُمـ ىمدراهت٤م زي٤مدة شمٕمتزم اًمّملم .همٞمٖم٤مواط 11-3

   (-8) م

   اظمتٌت٤مر واضمتت٤مز ،اًمدوًمت٦م ُمًتقى قمغم اًمٜمقوي٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م شمِمٞمٜمِم٤من حمٓم٦م شمرىمٞم٦م ُمنموع سمٜمج٤مح ُأٟمجز 

 وإٟمِمت٤مؤه٤م شمّمتٛمٞمٛمٝم٤م شمتؿ اًمٜمقويت٦م ًمٚمٛمحٓم٤مت حم٤ميمٞم٦م قضمٞم٦مشمٙمٜمقًم ُمٜمّم٦م أول هق اعمنموع اخلؼماء

 اعمحتدودة اًمّمتلم ذيمت٦م وإٟمِم٤مئٝم٤م سمٌحقصمٝم٤م ىم٤مم اًمتل اعمٜمّم٦م - يم٤مُمٚم٦م صٞمٜمٞم٦م ُمٚمٙمٞم٦م وطم٘مقق سمخؼمة

 أن وطمٞمت٨م اًمٜمقويت٦م- ًمٚمٓم٤مىمت٦م داي٤موان حمٓم٦م ذم  شمريمٞمٌٝم٤م شمؿ ،اًمٜمقوي٦م اعمحٓم٤مت شمِمٖمٞمؾ ًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ًمٚمتتدري٥م ُُمِمتٖمؾ يمتؾ خيْمتع أن يٜمٌٖمل ،سمنمي٦م ُمؾقمقا شمًٌٌٝم٤م اًمٜمقوي األُم٤من ُمِم٤ميمؾ ُمـ 26%

   -(3) سمٕمٛمٚمف اًم٘مٞم٤مم ىمٌؾ اعمح٤ميمل ظمالل ُمـ واًمٗمحص

  اعمختتؼم ٟمجتح وم٘متد - اًمٜم٤مٟمقُمؽميت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمحتقث ذم ضمديتد شم٘مدم حت٘مٞمؼ ذم اًمّملم ٟمج٤مح 

 ٓمحؾمت ٟمؽمضمت٦م ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمٚمقم سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اعمٕمدٟمٞم٦م اعمقاد سمحقث عمٕمٝمد اًمت٤مسمع اعمقاد ًمٕمٚمؿ اًمقـمٜمل

 درضمت٦م 366 طمرارة فمؾ ذم   اًمًٓمحٞم٦م اًمٜم٤مٟمقُمؽمي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مؾمتخدام ظم٤مًمّم٦م طمديدي٦م ىمٓمٕم٦م

 ؾمتٓمقح ٟمؽمضمت٦م ذم ـمقيٚمت٦م زُمٜمٞمت٦م ًمٗمؽمة اًم٘م٤مئٛم٦م ل اًمزضم٤مضم٦م قمٜمؼ ل ُمِمٙمٚم٦م طمؾ إمم أدى مم٤م ،ُمئقي٦م

  قماًمٕمٚم سم٠ميم٤مديٛمٞم٦م اًمٗمٞمزي٤مء عمٕمٝمد اًمت٤مسمع اًمٙمؿ ًمؽميمٞم٤ٌمت اًمدوزم اعمريمز وٟمجح - اعمٕمدٟمٞم٦م اعمقاد

                                                 
 . 42َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٔٛفّرش 3)

 .  225ذك،  صـ ( جٌص١ٓ، ِشؾغ عح1)

 .  52َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 2)
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 ٟمجتح إذ ،اًمٜم٤مٟمقُمؽمي٦م اعمٕمدٟمٞم٦م اعمقاد طمزُم٦م – اًمٜم٤مٟمقُمؽمي٦م اعمقاد ُمـ ضمديد ٟمقع وصٜمع سمح٨م ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م

 ،مت٤مًُمت٤م ُمتٜم٤مؾمت٘م٦م ُمقزقمت٦م ،ٟم٤مٟمقُمؽم 1،0 سم٘مٞم٤مس ؾمٚمٞمٙمقٟمٞم٦م ُمٕمدٟمٞم٦م ذحي٦م إمم أعمٜمٞمقُمٞم٦م ذرات إدظم٤مل ذم

  -(1) اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمٌٚمقرات ُمـ ٟمققًم٤م 11 صٜمع ذم ٟمجح ، اًمٓمري٘م٦م وهبذه - صٜم٤مقمٞم٦م صمٜم٤مئٞم٦م سمٚمقرة ُمِمٙمٚم٦م

 اًمٗمالطملم طمٞم٤مة حتًلم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمتٓمقر ٟمت٤مئ٩م ؾم٤ممه٧م اًمّمٞمٜمٞم٦م، األري٤مف وذم 

 أهة يمتؾ أٟمِمت٠مت اًمّملم، همري ؿمامل ىم٤مٟمًق سمٛم٘م٤مـمٕم٦م ؿم٤من الن شمِمٞمٜمغ ىمري٦م ومٗمل اًمّمٞمٜمٞملم-

 اراعمتق وومْمتالت روث سمٕمض ًمتحقيؾ ظم٤مص٦م سم٠مٟم٤مسمٞم٥م ُمزودة اعمقار ًمؽمسمٞم٦م طمٔمػمة هٜم٤مك

 وأؿمت٤مدت احل٘متقل- إمم يمًتامد اآلظمتر سمٕمْمتٝم٤م وٟم٘متؾ ًٗمت٤مٟمٔمٞم ادً وىمتق سم٤مقمت٤ٌمره اعمٞمث٤من هم٤مز إمم

 -(8)اًمٓم٤مىم٦م وشمقومػم   االؾمتخدام ًمتدوير اًمّم٤مًمح األؾمٚمقب هبذا ل شمِملم ُم٤مل اًمٗمالطم٦م

  ضمًتؿ دمٕمتؾ أن يٛمٙمتـ ُمت٤مدة ـمتقروا إهنتؿ يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م سمقالي٦م سمػميمغم ضم٤مُمٕم٦م ُمـ قمٚمامء ىم٤مل 

 شمِمت٤مٟمغ ل اًمؼموومٞمًقر سم٘مٞم٤مدة يٕمٛمٚمقن اًمذيـ اًم٤ٌمطمثقن - ُمرئٞم٦م همػم األظمرى واألؿمٞم٤مء اإلٟم٤ًمن

 أؿمتٞم٤مء شمٖمٓمٞمت٦م ىمتدرة سم٤مؾمتتٕمراض ُمرة ألول ىم٤مُمقا ،صٞمٜمل أصؾ ُمـ أُمريٙمل وهق ،ل ؿمٞم٤مٟمغ

 اًمتتل اًمٜمت٤مٟمق ُمقاد شمًتخدم اعمالسمس - اًمْمقء   شمٕمٙمس اصٓمٜم٤مقمًٞم٤م ُمٝمٜمدؾم٦م سمامدة األسمٕم٤مد صمالصمٞم٦م

 وقء جلٕمؾ ُمّمٛمٛم٦م اًمٜم٤مٟمق ُمقاد - اًمٌمء طمقل األظمرى تواعمقضم٤م واًمْمقء اًمرادار ُمـ شمزيغ

 حلترف اؾمتخداُمٝم٤م طم٤مًمًٞم٤م اًمٕمٚمامء وحي٤مول ،اًمٕم٤مدي٦م اعمقاد شمًتٓمٞمٕمٝم٤م ال  سمٓمريؼ يٜمحرف اًمرؤي٦م

 اًمٕمٚمتامء جيٕمتؾ اجلديتد اًمٕمٛمؾ هذا - فمالاًل  أو اٟمٕمٙم٤مؾًم٤م شم٥ًٌم ال طمتك األؿمٞم٤مء طمقل اًمْمقء

 وُمٜمٝم٤م ،واؾمٕم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مت ًمف يٙمقن ىمد مم٤م ،ؤي٦ماًمر وقء ُمـ واألؿمٞم٤مء اًمٜم٤مس إظمٗم٤مء قمغم ىم٤مدريـ

  -(3) اًمٕمًٙمري٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت

   ُمؽم يمٞمٚمق 066 إمم هقمتف شمّمؾ ٨ُم طمٞم ًمف اظمت٤ٌمر أول ذم اًمّملم ذم اًمٕم٤ممل ذم ىمٓم٤مر أهع اٟمٓمٚمؼ 

 إمم يرُمتز اًمتذي اًم٘مٓمت٤مر صٜمع ُمنموع إن :لآر إس دل ذيم٦م ُمـ ُمًئقل وىم٤مل اًم٤ًمقم٦م ذم

  وـمٜمٞملم ظمٓملم قمغم يٕمتٛمد يم٤من ضمديد، ُمًتقى إمم ٜمٞم٦ماًمّمٞم اًم٘مٓم٤مرات صٜمع ُمًتقى ارشمٗم٤مع

                                                 
 .  225( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

   www.almokhtsar.com٘ـ  . ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ :   1434، عٕس 4343ؾش٠ذز جٌّخطصش، جٌؼذد  (1)

 .  52َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 2)
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 اًمتٜمٔمؿ وشمٙم٤مُمتؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اعمِمؽميم٦م اًم٘مقاقمدل اعمتٗمقىم٦م اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتٓمقير

 ًمٚمٌحتقث اًمتقـمٜمل 423 سمرٟمت٤مُم٩ملو ل11اًمتت اًمقـمٜمٞم٦م اخلٛمًٞم٦م ٓم٦ماخلُ  ومؽمة ظمالل اًمدوًم٦م سمدقمؿ

 اعمًئقل وأو٤مف .ٟم٧م ًمٚمٕمرسمٞم٦م وومً٘م٤م ،لاًم٤ًمقم٦م ذم ُمؽم يمٞمٚمق 06 هقمتف شمٌٚمغ ىمٓم٤مر ًمتٓمقير اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 يمٞمٚمتق آالف شمًٕم٦م ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م وات، يمٞمٚمق 366و أًمػ 88 هل ىمّمقى ضمر سم٘مقة يتٛمٞمز اًم٘مٓم٤مر أن

 رقم٦متاًمً قم٤مًمٞم٦م احلديد ؾمٙمؽ ظمدُم٦م طم٤مًمًٞم٤م شمِمٖمٚمٝم٤م اًمتل ل336 إيتس آر دل ىمٓم٤مرات قمٜمد وات

 اًم٘مٓمت٤مر أن وأووتح .ٚمؿ.ؾمت٤مقم٦ميم 366 إمم شمّمتؾ رقم٦متسمً شمٜمٓمٚمؼ واًمتل وؿمٜمٖمٝم٤مي سمٞمجٞمٜمغ سملم

 .اًمٌٞم٤مٟم٤مت ومٝمؿ قمغم وىمدرشمف هقمتف اظمت٤ٌمر وشمؿ اًمٚمقن رُم٤مدي

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤مت ُمتـ يمٌتػًما قمتدًدا أو٤مومقا ىمد اًمّمٞمٜمٞملم اًمٗمٜمٞملم أن سم٤مًمذيمر اجلدير

 سمِمتٙمؾ قمٛمٚمتف أطمتقال عمت٤مسمٕمت٦م اؾمتِمتٕم٤مر ضمٝم٤مز 1166 ُمـ أيمثر صٛمٛمقا ٨ُم طمٞم سم٤مًم٘مٓم٤مر اعمتٓمقرة

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتج٤مرب ُمـ ؾمٚمًٚم٦م 11 ٘مٓم٤مرًمٚم ىجير أن اعمتقىمع وُمـ ٞمٚمف-شمِمٖم ومؽمة ـمقال ؿم٤مُمؾ

 (-1) اعمًت٘مٌؾ ذم اعمختٚمٗم٦م

 اعمٕمٚمتؼ اعمٖمٜم٤مـمٞمز ًمٚم٘مٓم٤مر دم٤مري ظمط أول وشمِمٖمٞمؾ ُمد ذم م 8663 قم٤مم ذم ؿم٤مٟمٖمٝم٤مي ٟمج٤مح 

 - اًمٕم٤مًمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم األعم٤مين – اًمّمٞمٜمل ًمٚمتٕم٤مون ه٤مم إٟمج٤مز وهق - اًمٕم٤ممل ذم

 ي٘مٓمع أن ًمٚم٘مٓم٤مر يٛمٙمـ - .ؾم٤مقم٦م ُمؽما يمٞمٚمق 136 اًم٘مٓم٤مر وهقم٦م ،ُمؽًما  يمٞمٚمق 33 اخلط ـمقل

 ؿم٤مٟمٖمٝم٤مي ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم رضم٤مل أضمرى - دىم٤مئٍؼ   صمامن طمدود ذم واطمد ادم٤مه ذم اعم٤ًموم٦م

 ُمٙمتـ ممت٤م ،اظمتؽماع سمتراءاٍت  صمتامن قمتغم وطمّمتٚمقا ،قمٚمٛمًٞمت٤م ُمنموقًم٤م 116 ُمـ أليمثر دم٤مرب

 أصتٌح٧م وسمتذًمؽ - اعُمت٘متدم اًمٕم٤معمل اعمًتقى سمٚمقغ ُمـ اعمٖمٜم٤مـمٞمز اًمتٕمٚمٞمؼ ؿٟمٔمٚم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 -(8) واًمٞم٤مسم٤من أعم٤مٟمٞم٤م سمٕمد اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م هذه شمًتققم٥م اًمٕم٤ممل ذم دوًم٦م صم٤مًم٨م اًمّملم

 ُمٜم٤مـمؼ ذم يٕمٛمؾ اًمنقم٦م وم٤مئؼ صٞمٜمل ىمٓم٤مر أول وشمٓمقير سمح٨م اًمّملم سمدأت ،م 8616 قم٤مم ذم 

 -(3) اًم٤ًمقم٦م ذم ُمؽم يمٞمٚمق 306 سمنقم٦م  اًمؼمودة ؿمديدة

                                                 
   www.almokhtsar.com٘ـ  .  ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : 1434، عٕس 4343ؾش٠ذز جٌّخطصش، جٌؼذد  (1)

 .  225( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 .  12َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ِحسط 3)
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  ُمٜمٓم٘مت٦م ذم  اجلٚمٞمتد حتت٧م اؾمتتٓمالقمٞم٦م سمت٠مقمامل ُمترة ألول اًم٘مٞم٤مم اًمّمٜمع صٞمٜمل آزم إٟم٤ًمن سمدأ 

 أن يٛمٙمـ ل اًمِمامزم اًم٘مٓم٥م -ARV ل ُيًٛمك اًمذي اًمّمٞمٜمل اًمرسمقت - اًمِمامزم اعُمتجٛمد اعمحٞمط

 ُمٜمٓم٘مت٦م ذم اجلٚمٞمتد حتت٧م االؾمتتٓمالقمٞم٦م أقمامًمف أٟمجز ،اإلٟم٤ًمن سمتحٙمؿ أو ،أوشمقُم٤مشمٞمٙمًٞم٤م يٕمٛمؾ

 ل اًمِمتامزم اًم٘مٓمت٥م -ARV .ل ؿمتاماًل  31 قمترض ظمتط قمغم اًمقاىمٕم٦م اًمِمامزم اعُمتجٛمد اعمحٞمط

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م ًمأليم٤مديٛمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث هٞمئ٤مت ُمـ اًمٕمديد وشمّمٜمٞمٕمف سمحقصمف ذم ؿم٤مريم٧م

 يٕمٛمتؾ ،ُمًتت٘مٚم٦م صٞمٜمٞم٦م ومٙمري٦م ُمٚمٙمٞم٦م سمح٘مقق اًمٌحر سمٞمئ٦م واؾمتٓمالع عمراىم٦ٌم ٟمٔم٤مم وهق ًمٚمٕمٚمقم

 اًم٘مٓمت٥م-ARV ل دظمتؾ - اًمِمتامزم اًم٘مٓم٥م ذم اجلٚمٞمد حت٧م اًمٌنمى سم٤مًمتحٙمؿ أو  أوشمقُم٤مشمٞمٙمًٞم٤م

 ،اعمت٤مء حتت٧م شمّمتقير ضمٝمت٤مز ومٞمٝمت٤م سمتام ،ُمتٜمققم٦م ُم٤ًمطم٦م سمٛمٕمدات حُمٛماًل  اجلٚمٞمد حت٧م ل اًمِمامزم

 اعمٕمٚمقُمت٤مت ُمتـ يمٌتػًما ىمدًرا ومجع ،اًمخ ،اعمٚمح طمرارة ًم٘مٞم٤مس وضمٝم٤مز ،اًمْمقء ًم٘مٞم٤مس وضمٝم٤مز

 ،اًمٌحتر ضمٚمٞمد وؾُمٛمؽ ،اًمِمامزم اًم٘مٓم٥م ذم اجلٚمٞمد حت٧م األؿمٙم٤مل ُمثؾ ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م االؾمتٓمالقمٞم٦م

  -(1) واطمد آن ذم ووقئًٞم٤م وُم٤مئًٞم٤م ومٞمزي٤مئًٞم٤م اًمِمامزم اًم٘مٓم٥م حمٞمط ضمٚمٞمد ظمّم٤مئص سم٤مؾمتٓمالع وىم٤مم

  ٟمجحت٧م ،م 8663 أيمتتقسمر ُمتـ 10 ومٗمل - ُمرة ألول سمرائد اًمٗمْم٤مء ـمػمان ذم اًمّملم ٟمج٤مح 

 ،صٞمٜمل ومْم٤مء رائد أول ل وي زم ي٤مٟمغ ل سم٤مًمرائد ل ؿمٜمتِمقه ل اًمٗمْم٤مء ؾمٗمٞمٜم٦م إـمالق ذم اًمّملم

 صم٤مًمت٨م اًمّملم أصٌح٧م وسمذًمؽ - دورة 11 األرض طمقل دار أن سمٕمد ؾم٤معًم٤م األرض إمم وقم٤مد

 واًمقاليت٤مت روؾمٞم٤م سمٕمد اعم٠مهقل اًمٗمْم٤مء ـمػمان شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت اخل٤مص٦م سم٘مقهت٤م اؾمتققم٧ٌم دوًم٦م

  -(8) اًمٕم٤ممل ذم اعمتحدة

 سمٜمٔمت٤مم ُمتزودة اًمٗمْم٤مء ذم ؾمػمهؿ أصمٜم٤مء ٗمْم٤مءاًم رواد حلامي٦م ُمت٘مدُم٦م ومْم٤مء سمدًم٦م اًمّملم ـمقرت 

 اًمٗمْمت٤مء ًمترواد اجلديتدة اًمٌدًم٦م شمقومر ،ذًمؽ إمم إو٤موم٦م - اًمٗمْم٤مء ُمريم٦ٌم ذم ُمًت٘مٚم٦م جيٕمٚمٝم٤م دومع

  وألن - واًمٙمٝمرسم٤مء اعم٤مء ذًمؽ وُمـ ،ُمٝم٤مُمٝمؿ إلٟمج٤مز اًمالزُم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م االطمتٞم٤مضم٤مت يم٤موم٦م

                                                 
 . 42َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٔٛفّرش 1)

  . 114( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 اًمٜمؽموضمتلم خيترج سم٠من خم٤مـمرة ٦مصمٛم ومٞمٙمقن اًمٓمٌٞمٕمل اًمْمٖمط ُمـ أىمؾ يٙمقن اًمٌدًم٦م داظمؾ اًمْمٖمط

 رائتد قمتغم يٙمتقن اًمٗمْمت٤مء سمدًمت٦م ارشمتداء سمٕمد وم٢مٟمف صمؿ وُمـ ،اًمدُمقي٦م األوقمٞم٦م يًد مم٤م اجلًؿ ُمـ

 ظم٤مرج ُمـ قمقدشمف سمٕمد اًمْمٖمط يٗمرغ يمام ،اعمٖمٚمؼ اًمٕمٜمؼم داظمؾ سم٤مأليمًٞمجلم ٟمٗمًف يزود أن اًمٗمْم٤مء

  -(1) اعمريم٦ٌم

 إذ ،اعمٗمت٤مضم  واًمؼمد واحلرارة ًمٌٜمٗمًجٞم٦ما ومقق واألؿمٕم٦م ًمإلؿمٕم٤مع ُمْم٤مدة سم٠مهن٤م اًمٌدًم٦م ومتت٤مز

 ظم٤مرج سم٤مألٟمِمٓم٦م اًم٘مٞم٤مم قمٜمد ُمئقي٦م درضم٦م ُم٤مئتل ُمـ أقمغم طمرارة يتحٛمٚمقا أن اًمٗمْم٤مء ًمرواد يٛمٙمـ

 واإلؿمتٕم٤مع اًمّمتٖمػمة سم٤مًمٜمٞمت٤مزك ألضمًت٤مُمٝمؿ اصتٓمدام اًمٗمْمت٤مء سمدًمت٦م ودمٜمتٌٝمؿ - اًمٗمْم٤مء ُمريم٦ٌم

  - اًمزائدة احلرارة إلزاًم٦م سم٤معم٤مء ُمؼمد ىمامش أو سمٛمروطم٦م ُمزودة وهك ،ُمٕملم طمد إمم اًمٗمْم٤مئل

 إرؾمت٤مل وأضمٝمتزة وؾمتامقم٤مت ُمٞمٙمروومتقن يْمتؿ أًمٞمت٤مف ُمـ همٓم٤مء اًمٗمْم٤مء سمٌدًم٦م ُيقضمد يمام

 واًمترواد األريض اًمتتحٙمؿ ُمريمتز ُمع اشمّم٤مالت جيرى أن اًمٗمْم٤مء ًمرائد يٛمٙمـ سمحٞم٨م واؾمت٘م٤ٌمل

 اًمت٦مإلز سمت٤مًمٗمحؿ ممٚمتقءة قمٚم٦ٌم اًمزومػم يدظمؾ طمٞم٨م  دوري شمٜمٗمس سمٜمٔم٤مم ُمزودة أهن٤م يمام - اآلظمريـ

 ويتزال سمٛمروطم٦م يٛمر ذًمؽ سمٕمد اًمٙمرسمقن أيمًٞمد صم٤مين إلزاًم٦م اًمتٜم٘مٞم٦م ضمٝم٤مز إمم صمؿ ،اًمٙمرهي٦م اًمروائح

 ؾمتٌع عمتدة األيمًتجلم إُمتداد شمت٠مُملم ًمٚمٌدًم٦م يٛمٙمـ - اعم٤مئل اًمتؼميد ٟمٔم٤مم إمم يٕمقد طمتك اعم٤مء سمخ٤مر

  -(8) اًمتٜمٗمس قمٛمٚمٞم٦م ظمالل اًمٙمرسمقن أيمًٞمد صم٤مين إزاًم٦م ُمع اًمٗمْم٤مء ًمرائد ؾم٤مقم٤مت

  اًمٌح٤مر أقمامق إمم اًمٖمقص ذم ىمٞم٤مؾمًٞم٤م رىماًم  طم٘م٘م٧م اًمتل ل ضمٞم٤موًمقٟمغ ل همقاص٦م اًمّملم رتاسمتٙم 

 ضمديتًدا ىمٞم٤مؾمتًٞم٤م رىمتاًم  وطم٘م٘مت٧م ،اعمت٤مء حتت٧م ُمتؽم 2666 يتج٤موز قمٛمؼ إمم ُمٜمٝم٤م ُمرات ؾم٧م

 سم٤معمالطمتت٦م ل ضمٞمتت٤موًمقٟمغل اًمٖمقاصتت٦م شم٘متتقم - اعمتت٤مء حتتت٧م ُمتتؽًما 2618 قمٛمتتؼ إمم سم٤مًمقصتتقل

 اعمالُمتح وُمًتح اًمٌحتر ىمت٤مع ُمتـ اًم٘مريٌت٦م اعمقاىمتع حتديتدو اعمٕمٚمؼ واًمقىمقف األوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٦م

 احلٞمت٦م واًمٙم٤مئٜمت٤مت اخلت٤مم اعمٕمت٤مدن ُمتـ قمٞمٜم٤مت قمغم طمّمٚم٧م وىمد - اًمٌحر ىم٤مع ذم اًمٓمٌقهمراومٞم٦م

  قمٛمٚمٞم٤مت وطم٘م٘م٧م ،اًمٌحر ىم٤مع ذم اًمتّمقير ُمٕمٚمقُم٤مت ُمـ يمٌػمة يمٛمٞم٦م وؾمجٚم٧م ،واًمرواؾم٥م

                                                 
 .  52َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أوطٛذش 3)

 .  35َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٔٛفّرش 1)
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  -(1)  ُمرة ألول اعم٤مء حت٧م ُمؽم 2666 قمٛمؼ ذم ًمٚمٌنمي٦م قمٚمٛمٞم٦م وسمحقث

  اًمتت شمراشمت٥م شمقًمٞمتد ُمتـ م 1444 قمت٤مم اًمّمتلم ذم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م ُم١مؾم٤ًمت إطمدى متٙمٜم٧م 

(DNA)، ضمًؿ ذم اخلالي٤م حتتقهي٤م اًمتل اعمقرصم٤مت وـمٌٞمٕم٦م ،اًمٌنمي٦م اجلٞمٜم٤مت هٞمٙمٚمٞم٦م ُيٛمثؾ اًمذي 

 ،رتًمٚمٌِم ضمٞمٜمٞم٤ًم شمراشم٤ًٌم 3666 ووع ُمـ اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُم١مؾم٤ًمت ومتٙمٜم٧م ،اإلٟم٤ًمن

 ُمتـ اًمتٜمٛمط هبتذا اعمتٕمٚم٘مت٦م االظمؽماقمت٤مت ُمتـ اًمٕمديتد إٟمجت٤مز ُمتـ اعمختّمتلم ُمٙمتـ ُمت٤م وهذا

  -(8) اًمنـم٤من ُمـ قمدة  طم٤مالت شمِمخٞمص قمغم شم٤ًمقمد سمروشمٞمٜمٞم٦م رىم٤مىم٦م شمٓمقير ُمثؾ ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  ُمتروًرا اًمٜمٝمريت٦م واعمالطمت٦م اعمٞم٤مه ختزيـ ذم اًمٞم٤مٟمٖمتز هنر قمغم اًمثالصم٦م اعمْم٤ميؼ ُمٞم٤مه ظمزان ٟمج٤مح 

 ،اًمتقًمٞمد ـمقر إمم أومم يمٛمجٛمققم٦م يمٝمرسم٤مء ُمقًمدات وطمدات ؾم٧م لودظمق اًمدائٛم٦م سم٤مألهقؾم٦م

 اعمٞمت٤مه ُمٜمًتقب ارشمٗمع - ٦ماًمٙمٝمروُم٤مئٞم اًمٓم٤مىم٦م ُمقًمدات وشمِمٖمٞمؾ شمريمٞم٥م ذم قم٤معمًٞم٤م رىماًم  طمٓمؿ مم٤م

 ُمتـ األهقؾمت٦م شُمٕمتتؼم سمٞمٜمام ،احل٤مرض اًمقىم٧م ذم ُمؽًما 130 إمم اًمثالصم٦م اعمْم٤ميؼ ُمنموع ؾمد قمٜمد

 األهنت٤مر قمتغم طمجتاًم  األهقؾمت٦م أيمتؼم اًمثالصمت٦م اعمْمت٤ميؼ روعتعمِم والدم٤مهلم اخل٤مُم٦ًم اًمدرضم٦م

  -(3) اًمٕم٤ممل ذم اًمداظمٚمٞم٦م

 اًمِمتتٕمػم اهلتتقائل اإلطمًتت٤مس ( ٟم٘متتؾ ) قمتت٤ممل ي٘متتقده اًمتتذي اًمٕمٚمٛمٞمتت٦م اًمٌحتتقث ومريتتؼ اسمتٙمتتر 

 ًمتًتجٞمؾ ضمديتًدا ضمٝمت٤مًزا ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اجلٞمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمقم سمج٤مُمٕم٦م  لر وي واٟمغ لاًمؼموومٞمًقر

 اًمتٜم١ٌم اجلديد اجلٝم٤مز هذا يًتٓمٞمع - ًمٚمٝمٞمدروضملم حل٤ًمؾمٞم٦ما قم٤مزم ( seismograph ) اًمزالزل

 إمم اهلٞمتدروضمٞمٜمل اًمٗمحتص طم٤ًمؾمتٞم٦م ويرومتع اهلٞمدروضملم يمث٤موم٦م ومحص ـمريؼ قمـ سم٤مًمزًمزال

 اًمتزالزل شمًتجٞمؾ أضمٝمتزة وتٕمػ ُمٚمٞمتقن ُمتـ أيمثتر هذا وُيٕمد ،ُمٚمٞم٤مر ُم٤مئ٦م ذم واطمد درضم٦م

  -(1) طم٤مًمًٞم٤م اعمًتخدُم٦م

                                                 
 . 24َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ِحسط 2)

 .  22( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .  225( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 . 45َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٔٛفّرش 3)
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 ،اىمتّم٤مدًي٤م ذًمؽ ُمـ االؾمتٗم٤مدة وحت٤مول ،م 1444 قم٤مم ًٞم٤موراصم قمجؾ أول شمرسمٞم٦م ذم اًمّملم ٟمجح٧م 

 األمهٞمت٦م ذو ،(1) ( اًمٞم٤مك ) طمٞمقان إٟمت٤مضمٞم٦م حتًلم حم٤موًم٦م ،اًمّملم ذم اًمٌحقث ُمرايمز ذقم٧م طمٞم٨ُم 

 -(8) اإلطمٞم٤مئٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م وؾم٤مئؾ اؾمتخدام ظمالل ُمـ ،االىمتّم٤مدي٦م

 صتٞمٜمل يمت٠مول اؾمتٛمف جؾؾمت اًمّمٞمٜمٞم٦م 2 ؿمٜمتِمق ل سم٤معمريم٦ٌم ل ىم٤مٟمغ شمِمك شمِم٤مى ل اًمٗمْم٤مء رائد 

 وىمًتت٤م اًمٗمْمت٤مء ذم  اًمثالصمت٦م سمروادهت٤م ُمٙمثت٧م اًمتل ،2 ؿمٜمتِمق اًمٗمْم٤مء ُمريم٦ٌم - اًمٗمْم٤مء ذم يًػم

 ًمٚمٓمتتل ىم٤مسمتتؾ ًمٚمٖم٤ميت٦م صتتٖمػم ُمرطمت٤مض ومٞمٝمتت٤م سمتتام ،اًميتوري٦م سم٤معمًتتتٚمزُم٤مت زودت ،ـمتقياًل 

 اًمٌقل وحيقل ،واًمؼماز اًمٌقل سملم يٗمّمؾ أن اعمرطم٤مض هلذا ويٛمٙمـ ،اعمٙم٤من ًمتقومػم أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤م

 اًمتؼماز أُمت٤م ،اإلطمٞم٤مئٞمت٦م اجلتراصمٞمؿ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ـمريؼ قمـ ُمٕم٤مجلتف سمٕمد ًمٚمنمب ص٤محل٦م ُمٞم٤مه إمم

  -(3) واًمًحؼ سم٤مًمتجٗمٞمػ ُمٕم٤مجلتف سمٕمد اًمٗمْم٤مء إمم سمف ومُٞمٚم٘مك

  اًمٕمٚمتقم ضم٤مُمٕم٦م ٟمجح٧م وم٘مد - اًمٙمؿ اشمّم٤مالت دم٤مرب ذم قمٔمٞمؿ شم٘مدم حت٘مٞمؼ ذم اًمّملم ٟمج٤مح 

 اًمٙمتؿ وُمٕمٚمقُمت٤مت اًمٙمتؿ ومٞمزيت٤مء خمتتؼم ذم سمؽاعمتِمت٤م اًمٙمؿ شمٙمثٞمػ ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 هتذه سم٤مؾمتتخدام اعمًت٤موم٦م سمٕمٞمتدة اًمٙمتؿ الشمّمت٤مالت ُمٗمت٤مطمل ضمٝم٤مز أهؿ ,اًمٙمؿ ُمرطم٤م وصٜمع

  (-1) اعمًت٘مٌؾ ذم اعم٤ًموم٦م سمٕمٞمدة اًمٙمؿ الشمّم٤مالت أؾم٤مؾًم٤م أرؾمك مم٤م ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ٜمقًمتقضملواًمتٙم اًمٕمٚمٛمتل اإلٟمجت٤مز عمتدى ُم٘مٞم٤مؾًمت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلٟمج٤مزات اًمٕمٚمامء ُم١مذ يٛمثؾ

 يقوتحٝم٤م يمتام حمددة ًمًٜمقات اجل٤مٟم٥م هذا ذم اعمتٕمٚم٘م٦م اعم١مذات ُمـ جمٛمققم٦م ي٠ميت وومٞمام ،اعمتح٘مؼ

 : ( 10 ) رىمؿ اجلدول

                                                 
(٠ذخً ق١ٛجْ ) ج١ٌحن (، ػٕصش أعحعٟ فٟ صٕحػس جألغز٠س ٚجٌؿٍٛد ؽدأٔٗ ذم١دس أصدٕحف جٌّحؽد١س جٌطدٟ ٠دطُ جالعدطفحدز ِٕٙدح 4)

 فٟ صٕحػحش جٌٍكَٛ ٚجألٌرحْ ٚجٌؿٍٛد ِػً جألذمحس ٚجألغٕحَ ٚغ١ش٘ح .  

 .  22ىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌط5)

 . 45َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٔٛفّرش 1)

 .  225( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)
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 (24) سقى جذول
 واإلجنبصاث انعهًبء

 انسُت انعذد املؤشش
 و9009 92.270.000 وانخكُىنىجُب ببنعهىو املخخصصىٌ

 نهًقًُني املًُىحت االخرتاع بشاءاث
 ( شخص يهُىٌ نكم )

 و9009 0

 و9006 ـ 2272 099.000 انخكُىنىجُت املُجضاث
 اًمّمٞمٜمل اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم وىمدرات اًمتٙمٜمقًمقضمل اعمتٖمػم : فمقدان ؾمطب حمؿد : اظمصدر 

  - 40 صت ،ؾم٤مسمؼ ،ُمرضمع

 

 :  العلمي البحح متويل شابًعا:

 ىمتد ومٞمٝمت٤م سًمت٤مهمقُمر ٟمتٞمج٦م ًمتح٘مٞمؼ ،ُمٕملم قمٛمؾ ًمتٜمٗمٞمذ ُم٤مل رأس شمٙمقيـ سم٠مٟمف اًمتٛمقيؾ ُيٕمرف

  (-1) األهمراض هلذه ضم٤مُمٕم٦م شمٙمقن ىمد أو صم٘م٤مومٞم٦م أو اضمتامقمٞم٦م أو   اىمتّم٤مدي٦م شمٙمقن

 واحلّمتقل ،ًمألُمقال اًمتخٓمٞمط سمٕمٛمٚمٞم٤مت ختتص اًمتل اإلداري٦م اًمقفمٞمٗم٦م هق اًمتٕمٚمٞمؿ ومتقيؾ

 سمام ،اعمختٚمٗم٦م األٟمِمٓم٦م ألداء اًمالزُم٦م اعم٤مًمٞم٦م االطمتٞم٤مضم٤مت ًمتقومػم اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمتٛمقيؾ ُمّم٤مدر ُمـ قمٚمٞمٝم٤م

 اعم١مصمرة ًمٚمٗمئ٤مت اعمتٕم٤مرو٦م اًمرهم٤ٌمت سملم اًمتقازن وحت٘مٞمؼ ،األٟمِمٓم٦م هذه أهداف حت٘مٞمؼ قمغم ي٤ًمقمد

 -(8) اعمٜمٔمقُم٦م واؾمتٛمرار ٟمج٤مح ذم

 اًمٕمديتدة اظمؽماقم٤مهت٤م ذم اًمٗمْمؾ ص٤مطم٦ٌم سمٙمقهن٤م شمٙمتٗمل شمٕمد مل اًمّملم أن اًمقاوح ُمـ أصٌح

 واالسمتٙم٤مر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث جم٤مل ذم اًمٕم٤ممل شمزقمؿ إمم اآلن شمتجف سمؾ ،واًمٓم٤ٌمقم٦م يم٤مًمٌقصٚم٦م ،اًم٘مدم ذم

 واالحتت٤مد اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد قمٚمٛمٞم٦م ىمقة صم٤مًم٨م إمم وحتقًم٧م اًمٞم٤مسم٤من قمغم سم٤مًمٗمٕمؾ شمٗمقىم٧م أن سمٕمد

  - األوري

                                                 
(ػرذ هللا ػرذ جٌذج٠ُ : جإلٔفحق ٚجٌط٠ًّٛ فٟ خطظ جٌط١ّٕس ذحٌرود جٌؼشذ١س ل صك١فس جٌطخط١ظ جٌطشذٛٞ فدٟ جٌدرود جٌؼشذ١دس ل،  1)

 . 15َ، صـ 1272، ذ١شٚش، 5ٌغٕس جٌغحدعس، جٌؼذد ج

ؼشذ١س، ( أقّذ ػػّحْ ق١ّذ : أعحع١حش جٌط٠ًّٛ جإلدجسٞ 2) ٌٕٙضس ٌج شز، دجس ج م٘ح ّحس، ٌج  . 27َ، صـ 1253ٚجضخحر لشجسجش جالعطػ
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 أن إمم ـمري٘مٝمت٤م ذم  اًمّمتلم أن إمم اعمٕمروف اًمؼميٓم٤مين لديٛمقسل عمريمز دراؾم٦م ظمٚمّم٧م وم٘مد

 ًمٚمٕمتقدة ًمٕمٚمامئٝمت٤م وشمِمجٞمٕمٝم٤م اًمٌحقث ُمٞمزاٟمٞم٦م ذم اهل٤مئٚم٦م اًمزي٤مدة سمٗمْمؾ قمٔمٛمك قمٚمٛمٞم٦م ىمقة شمّمٌح

  -(1) األصكم ًم٤ٌمدهؿ

 سمٕمتد ؾمتٜم٦م 16 ُمتـ أيمثتر ذم هت٤مئاًل  شمٖمتػًما واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت ؿمٝمدت

 يم٤مٟمت٧م ،حتديتًدا م 1403 قمت٤مم وذم ،اجلديدة اًمّملم شم٠مؾمٞمس سمداي٦م ذم - اجلديدة  اًمّملم شم٠مؾمٞمس

 ُمٚمٞمت٤مرات 3،331 إمم ازداد صمتؿ ،(8) وم٘متط يتقان ُمٚمٞمقن 01 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اعم٤مًمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت

 - م1411 قم٤مم وم٘مط يقان ُمٚمٞم٤مر 8،0 إمم اٟمخٗمض ًمٙمٜمف م 1416 قم٤مم يقان

 احلٙمقُمل اًمتٛمقيؾ ارشمٗمع طمٞم٨ُم  يمثػًما اًمتٛمقيؾ هذا اًمّملم طمٙمقُم٦م زادت  م1423 قم٤مم سمٕمد

 يتقان ٚمٞمت٤مراتُم 16،801 إمم ،م 1423 قمت٤مم يقان ُمٚمٞم٤مرات 0،834 ُمـ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم

 - م 8668 قم٤مم يقان ُمٚمٞم٤مر 31،1و ،م 1440 قم٤مم يقان ُمٚمٞم٤مر 36،831و ،م 1430 قم٤مم

  1441 قم٤مم ذم ُمتقاصؾ سمِمٙمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت متقيؾ يزداد يمام

 ُمٚمٞم٤مر 184،1 إمم ازداد صمؿ ،يقان ُمٚمٞم٤مر 18،8 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ذم اعم١مؾم٤ًمت متقيؾ سمٚمغ ،م

  1441 قم٤مم قمـ وٕمًٗم٤م 18 ُمـ أيمثر سمزي٤مدة 8668 قم٤مم يقان ُمٚمٞم٤مر 112،2 وإمم 8666 قم٤مم يقان

 - م

 - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ذم متقيٚمٝم٤م ُمٕمدل ارشمٗمع ،ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت االىمتّم٤مدي٦م اًم٘مدرة زي٤مدة وُمع

 سمِمٙمؾ ٟمّمٞمٌٝم٤م ارشمٗمع ذًمؽ سمٕمد - احلٙمقُمل اًمتٛمقيؾ 5 اعم١مؾم٤ًمت متقيؾ ودم٤موز  م1448 قم٤مم ُمٜمذُ 

 وم٠مصتٌح٧م %02،62 اًمّمتلم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اإلٟمٗم٤مىم٤مت ذم طمّمتٝم٤م ٖم٧مسمٚم ُمتقاصؾ

 - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ذم ًمالؾمتثامر اًمرئٞمز اًم٘مقام

                                                 
 .  65( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .  177ِشؾغ عحذك، صـ  ( جٌص١ٓ،4)
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 قمت٤مم ذم - يمثتػًما اًمّمتٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمقاىمٕمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت ازدادت اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم

 وصتٚم٧م ،يتقان ُمٚمٞمت٤مر 33،3 اًمداظمٚمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمتقم اإلٟمٗم٤مىمت٤مت إمجت٤مزم سمٚمغ 1441

 يتقان ُمٚمٞمت٤مر 123،23 ُمٜمٝمت٤م وتٕمػ 1،3 ٟمحتق زادت أي ،م 8668 قمت٤مم يقان ُمٚمٞم٤مر 812،8

 يتقان ُمٚمٞمت٤مر 18،61و 5 اعم١مؾمًت٤مت عمختٚمتػ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٜمِمتٓم٤مت قمتغم ٟمٗم٘م٤مت

 - ًمٚمج٤مُمٕمت٤مت يتقان ُمٚمٞمت٤مر 86،81 5 اعمًت٘مؾ احل٤ًمب وذات احلٙمقُمٞم٦م واعمٕم٤مهد ًمأليم٤مديٛمٞم٤مت

 قمت٤مم ذم يمثتػًما واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم طم٘مؾ ذم   اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ اًمٗمرد ٟمّمٞم٥م ُمتقؾمط ازداد يمذًمؽ

 م 8668 قمت٤مم يتقان أًمتػ 33 إمم ازداد ،يتقان أًمتػ 12 اًمٗمرد ٟمّمٞم٥م ُمتقؾمط سمٚمغ ،م 1441

 -(1) ؾمٜمقات قمنم ظمالل يقان أًمػ 16   ُمـ أيمثر سمزي٤مدة

 ًمٚمٜمِمت٤مـم٤مت احلٙمتقُمل اًمتٛمقيتؾ سمٚمتغ ،م8668 قمت٤مم ومٗمتل ،ه٤مُمت٦م ُم١مذات رصد يٛمٙمٜمٜم٤م

 يقان ُمٚمٞم٤مر 36 اعمٞمزاٟمٞم٤مت هذه دالالت ويم٤مٟم٧م - يقان ُمٚمٞم٤مر 366 طمقازم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ذم يتقان ُمٚمٞم٤مر 16 شمتٕمدى شمٙمـ مل سمٞمٜمام ،م 8668 ذم يقان ُمٚمٞم٤مر 38 إمم ىمٗمزت ،م 1440 قم٤مم ذم

 ٚملمًمٚمٕمت٤مُم اًمًٜمقي اًمدظمؾ ُمتقؾمط زي٤مدة إمم احلٙمقُم٦م ُمـ اًمًخل اًمتٛمقيؾ هذا وأدى ،م 1430

  - ُمٚمٛمقس سمِمٙمؾ احل٘مقل هذه ذم

 أيمثتر سمزيت٤مدة م 8666 قم٤مم يقان أًمػ 33 إمم وصؾ ،م 1442 قم٤مم ذم يقان أًمػ 12 ومٛمـ

 ًمٕمٛمٚمٝمتؿ اطمتؽماُمٝمؿ اعمج٤مل هذا ذم ًمٚمٕم٤مُمٚملم قم٤مد وهبذا ،ؾمٜمقات قمنم ظمالل يقان أًمػ 16 ُمـ

 اًمٓمٗمترات هلتذه ويمت٤من - اًمٙمثػميـ قمٚمٞمٝم٤م حيًدهؿ طمٞم٤مشمٞم٦م فمروف سمف طمٙمقُمتٝمؿ هلؿ وومرت اًمذي

 ٟمِمت٤مـم٤مت ذم اًمٕم٤مُمٚمت٦م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعم١مؾمًت٤مت ُمتـ قمتدد إمج٤مزم شمٓمقير ذم أصمره٤م اًمتٛمقيؾ ذم اًمٙمٌػمة

 ُم١مؾم٤ًمت %16   قمـ يزيد ُم٤م ُمٜمٝم٤م ُم١مؾم٦ًم أًمػ 164 ُمـ أيمثر إمم ًمٞمّمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

  -(8) أهٚمٞم٦م

                                                 
( ػضش ػرذ جٌؼض٠ض ٠ظ : ِذٜ ئِىح١ٔس جعطفحدز جاللطصحد جٌّصشٞ ِٓ جٌطؿشذس جٌصد١ٕ١س فدٟ ِؿدحي جالذطىدحس جٌطىٌٕٛدٛؾٟ، 1)

 . 24سعحٌس ِحؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، و١ٍس جٌطؿحسز، ؾحِؼس ػ١ٓ ؽّظ، ذذْٚ ضحس٠خ، صـ 

 .  75ركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ ( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚج1ٌ)
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 اعمريمزيت٦م احلٙمقُمت٦م ُمتـ اعم٤مًمٞمت٦م  االقمتتامدات شمتزداد سمدأت ،اًمٕمنميـ اًم٘مرن شمًٕمٞمٜمٞم٤مت ُمٜمذُ 

 ودمرسمتٝمت٤م ،اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث ًمتٜمٛمٞمت٦م اعم٤مًمٞمت٦م اعمتدومققم٤مت طمجتؿ ويمذًمؽ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اعم٤مًمٞم٦م االقمتامدات ىمٞمٛم٦م سمٚمٖم٧م ،م 8660 قم٤مم ومٗمل - يمٌػمة سمٜم٦ًٌم وشمٓمقيره٤م

 رهت٤موشمٓمقي ودمرسمتٝمت٤م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث ًمتٜمٛمٞمت٦م اعم٤مًمٞم٦م اعمدومققم٤مت وىمٞمٛم٦م ،يقان ُمٚمٞم٤مر 164،03

 هتذا ذم اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول ُم٘مدُم٦م ذم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم إمم ٟمًٌتٝم٤م شمْمٕمٝم٤م طمٞم٨م يقان ُمٚمٞم٤مر 831،2

 8661 قمت٤مم ومٗمل ،ووقح سمٙمؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمٌنمي٦م اًم٘مقى ُمقارد وازدادت - اًمّمدد

 همتػم أو اىمتّمت٤مدي٦م طمٙمقُمٞمت٦م ُم١مؾمًت٤مت يم٤مٟم٧م ؾمقاء اعمج٤مالت ؿمتك ذم   اعمختّملم قمدد سمٚمغ ،م

 ُمتـ آالف رةتقمِمت يمتؾ سمتلم اظمتّمت٤مي ومٜمل 0112 سمٛمٕمدل ،ُمٚمٞمقن 03،20 طمقازم ي٦ماىمتّم٤مد

  -(1) م 1430 قم٤مم ذم اظمتّم٤مصًٞم٤م ومٜمًٞم٤م 326 قمددهؿ يم٤من أن سمٕمد ،اعم١مؾم٤ًمت ذم األقمامل ُمزاوزم

 ُمٞمزاٟمٞمت٦م ارشمٗمٕم٧م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌالد هنقض إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمّملم ـمرطم٧م أن وسمٕمد

 ُمت٤م أي م 8661 قمت٤مم أُمريٙمتل دوالر ُمٚمٞمقن أرسمٕملم ُمـ أيمثر إمم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 -(8)اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم ُمـ سم٤معم٤مئ٦م أرسمٕم٦م وم٤مصؾ واطمد قمغم يزيد

 سم٤مًمٗمٕمتؾ شمٗمقىمت٧م ىمد اًمّملم أن إمم االىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اًمتٕم٤مون ٦مُمٜمٔمٛم دراؾم٦م أؿم٤مرت وىمد

 دوالر ُمٚمٞمت٤مر 131 ٧مسمٚمٖم اًمتل ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م خمّمّم٤مت جم٤مل ذم م 8661 قم٤مم ذم اًمٞم٤مسم٤من قمغم

(3)-  

 إمجت٤مزم سمٚمتغ طمٞمت٨ُم  م 8662 هن٤ميت٦م ذم األسمح٤مث قمغم احلٙمقُمل اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم ارشمٗمٕم٧م وىمد

٤ًٌم- %36،2 سمٜم٦ًٌم يقان ُمٚمٞمقن 011،633 طمقازم اًمتٜمٛمٞم٦م أسمح٤مث قمغم اًمٜمٗم٘م٤مت   شم٘مري

 م 8662 هن٤ميت٦م ذم سمٚمٖمت٧م طمٞمت٨م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم قمغم اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم ارشمٗمٕم٧م يمذًمؽ 

٤ًٌم %83 سمٜم٦ًٌم يقان ُمٚمٞمقن 181،011 طمقازم   احلٙمقُم٦م اهتامم إمم االرشمٗم٤مع ذًمؽ ويرضمع - شم٘مري

                                                 
 .  52( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)

(3) http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t =31763 . 

 .  65( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 اًمتٖمٚمت٥م ويمتذًمؽ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ومؽمة ُمٜمذ واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمٛم١مؾم٤ًمت اًمّمٞمٜمٞم٦م

  -(1) اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اعمّم٤مطم٥م اًمٌٞمئل اًمتٚمقث قمـ اًمٜم٤مدم٦م اعمِم٤ميمؾ ُمـ يمثػم قمغم

 ،م 8663 قم٤مم يقان ُمٚمٞم٤مر 816 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم ًمقـمٜمٞم٦ما اعم٤مًمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت دم٤موزت ًم٘مد

 ،م 8664 قمت٤مم وذم - م 1423 قم٤مم واالٟمٗمت٤مح اإلصالح شمٜمٗمٞمذ سمداي٦م قمـ ُمرة 16 ُمـ أيمثر سمزي٤مدة

 فمتؾ وذم - واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمتقم اعم٤مًمٞمت٦م يم٤مًمٜمٗم٘مت٤مت يتقان ُمٚمٞم٤مر 111،1 اعمريمزي٦م اعم٤مًمٞم٦م دسمرت

 ازدادت ،قم٤مُمت٦م سمّمقرة ًمٚمدوًم٦م اعمِمدد اعم٤مزم اًمقوع وادم٤مه ٤معمٞم٦ماًمٕم اعم٤مًمٞم٦م األزُم٦م شم٠مصمػمات ُمقاضمٝم٦م

 األُمر ،م8663 قم٤مم قمـ م 8664 قم٤مم ذم %80،1 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اعمريمزي٦م اعم٤مًمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت

 واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل واًمتدقمؿ واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمل سم٤مإلسمداع اًمدوًم٦م اهتامم قمغم يدل اًمذي

 خمتٚمتػ ذم يمثتػًما واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٚمٕمٚمقم اعم٤مًمٞم٦م اًمٜمٗم٘م٤مت ادتازد ،ذًمؽ ضم٤مٟم٥م إمم - قم٤مًمٞم٦م سمدرضم٦م

 - (8) واعمدن واعم٘م٤مـمٕم٤مت اعمٜم٤مـمؼ

 ،اهل٤مُمت٦م اًمدوًمٞمت٦م اعم١مذات ُمـ اعمحكم اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م ذم ( R&D ) اًمٌحقث شمٙم٤مًمٞمػ ٟم٦ًٌم

 إُمٙم٤مٟمٞمت٤مت شمٕمٙمس ،ومٞمٝم٤م متقيٚمٝم٤م وٟم٦ًٌم ،دوًم٦م أي٦م ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٜمِم٤مط طمجؿ ًمت٘مٞمٞمؿ

  ُمٕمٞمٜم٦م- سمدرضم٦م اعمًتداُم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م قمغم وىمدرهت٤م ًمٚمدوًم٦م االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق

 ُمتـ اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم شمراوطم٧م  م 1443 – 1441 قم٤مُمل ومٌلم

 م1444 قمت٤مم ذم %6،33 إمم اًمٜمًت٦ٌم هتذه وزادت - %6،2 إمم %6،1 ُمـ اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م

    -(3) م 8666 قم٤مم ذم %1،61و

 اًمٜمت٤مشم٩م إمجت٤مزم ُمـ %6،0 ُمـ واًمتٓمقير اًمٌح٨م قمغم إٟمٗم٤مىمٝم٤م ٟم٦ًٌم ًمرومع اًمّملم ظمٓمٓم٧م وم٘مد

  أيًْم٤م ووضمٝم٧م م 8666 قم٤مم %1،0 إمم صمؿ ،م 1443 قم٤مم %6،4 إمم م 1440 قم٤مم اعمحكم

                                                 
 .  52ػٍٝ جٌطؼ١ٍُ ٚأغشٖ ػٍٝ عٛق جٌؼًّ فٟ جٌص١ٓ، صـ  ( ؽحد٠س عؼٛدٞ وّحي ِٕذٚس : جإلٔفحق جٌكى2ِٟٛ)

 .  177( جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

(1) An Evaluation of China,s Science &Technology System and its Impact on the Research 

Community,A Special Report for the Environment, Science&Technology Section 

U.S.Embassy Beijing,China, Summer 2222,p. 5 . 
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 ،اًمزراقمت٦م ىمٓم٤مع ذم اًمت٘مٜمٞم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مت حتًلم ٟمحق اًمٗمؽمة شمٚمؽ ظمالل اخلٛمًٞم٦م ظُمٓمتٝم٤م أهداف

 -(1) اًمتّمٜمٞمع قمٛمٚمٞم٤مت ذم  اًمتٓمقير وزي٤مدة ،ٚمٛمٕمٚمقُم٤متًم اًمقـمٜمٞم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م وشمٓمقير

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٚمٜمِمت٤مـم٤مت لتاًمرئٞمًت اًم٘مقام اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ومٞمف أصٌح٧م اًمذي اًمقىم٧م وذم 

 اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم ه٤مُم٦م ورىم٦م األهٚمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت أصٌح٧م اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 إمجت٤مزم ،ُم١مؾمًت٦م أًمتػ 164 اًمّمتٞمٜمٞم٦م ٚمٞمت٦ماأله اعم١مؾمًت٤مت إمجت٤مزم سمٚمغ ،م 8668 قم٤مم هن٤مي٦م إمم

 ،( R&D ) واًمتٓمتقير اًمٌحتقث ذم         اعم١مؾمًت٤مت متقيتؾ سملم ُمـ يقان ُمٚمٞم٤مر 3841 ممتٚمٙم٤مهت٤م

 اًمٕمٚمتتقم ذم اًمتٛمقيتتؾ إمجتت٤مزم ُمتتـ %18،3 يٕمٜمتتل وهتتذا ،%11،1 األهٚمٞمتت٦م اعم١مؾمًتت٤مت ٟمًتت٦ٌم

  - اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ٟمًت٦ٌم يم٤مٟمت٧م ،م 8668 قمت٤مم ذم ،( R&D ) واًمتٓمتقير اًمٌحتقث شمٓمٌٞم٘مت٤مت صتٕمٞمد وقمغم

 أضمٝمتزة ٟمًت٦ٌم ويم٤مٟمت٧م 5 اًمتٌالد ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم ٟمٗم٘م٤مت إمج٤مزم ُمـ %11،8 اعم١مؾم٤ًمت

  -(8)%16،1 اجل٤مُمٕم٤مت وٟم٦ًٌم %82،3 احلٙمقُمٞم٦م ( R&D ) واًمتٓمقير اًمٌحقث

 إمجت٤مزم ُمتـ %1،1 طمتقازم م8666 قمت٤مم ذم واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ُمٍمووم٤مت وسمٚمٖم٧م

 قمتـ %1-13 سمزيت٤مدة يتقان ُمٚمٞمت٤مر 61-108 إمم  م8663 قم٤مم ذم وزادت اإلمج٤مزم كماعمح اًمٜم٤مشم٩م

 -(3) اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ُمـ %3-1 واطمتٚم٧م ،اًم٤ًمسمؼ اًمٕم٤مم

 – 1442 قمت٤مم ُمتـ اًمٕمت٤مم اإلٟمٗمت٤مق إمج٤مزم إمم ىمٞم٤مؾًم٤م واًمتٜمٛمٞم٦م األسمح٤مث قمغم اإلٟمٗم٤مق وٟم٦ًٌم

 - (1) %1،8 طمقازم م 8668

                                                 
 . 112( غحدز ػرذ جٌشق١ُ ذؾش : جلطصحد٠حش جٌركع جٌؼٍّٟ ٚضأغ١شٖ ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ جٌّصشٞ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

( ػضش ػرذ جٌؼض٠ض ٠ظ : ِذٜ ئِىح١ٔس جعطفحدز جاللطصحد جٌّصشٞ ِٓ جٌطؿشذس جٌصد١ٕ١س فدٟ ِؿدحي جالذطىدحس جٌطىٌٕٛدٛؾٟ، 3)

 .25 -24ذك، صـ صـ ِشؾغ عح

( قغٓ ئذشج١ُ٘ عدؼذ قغدٓ :  جٌغ١حعدس جٌخحسؾ١دس جٌصد١ٕ١س ضؿدحٖ ئفش٠م١دح ِٕدز جٔطٙدحء جٌكدشخ جٌردحسدز،  ِشؾدغ عدحذك،  صدـ 1)

 . 42صـ

ؼَح 2) ٌرؾش٠سٌ  ١ّس ج ٌٕط ّحتٟ، ضمش٠ش ج ّطكذز جإلٔ ٔحِؽ جألُِ ٌج ٠ٛٛسن،   2225( ذش ١ٔ  .  263َ، صـ  2225َ، 
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 اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ُمـ %1،11 ٟمحق اًمٕمٚمٛمٞملم واًمتٓمقير ح٨ماًمٌ قمغم اًمّملم أٟمٗم٘م٧م وىمد

 قمٛمقًُمت٤م اًمٕمت٤ممل ذم %8،83 سمٜمحق ُم٘م٤مرٟم٦م ،م 8661 قم٤مم طمتك م 8666 قم٤مم ُمـ اًمٗمؽمة ذم اًمّمٞمٜمل

(1)- 

 ُمتـ %8،0 ُمتـ ي٘مترب ُمت٤م إمم اًمّمتلم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم ارشمٗمٕم٧م وىمد

 ذم ُمٚمٞمت٤مر 131 ُمتـ ي٘مرب ُم٤م اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م اًمّملم ُمٞمزاٟمٞم٦م سمٚمٖم٧م وم٘مد ،اًم٘مقُمل اإلٟمٗم٤مق إمج٤مزم

  -(8) م 8660 قم٤مم ذم وم٘مط دوالر ُمٚمٞم٤مر 36 اعمٞمزاٟمٞم٦م هذه ومٞمف شمتج٤موز مل اًمذي اًمقىم٧م

 366 طمتقازم اًمّمتلم ذم واًمتٓمتقير اًمٌحت٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق طمجؿ سمٚمٖم٧م م 8661 ًمٕم٤مم وومً٘م٤م

 إمم اًمٜم٦ًٌم هذه شمّمؾ أن اًمّملم وهتدف - م 8660 قم٤مم قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ُم٤م قمـ %88،1 سمزي٤مدة ،ُمٚمٞم٤مر

  اعمت٘مدُم٦م- اًمٌٚمدان ذم %3 – 8،0 اًمٕم٤معمٞم٦م اعمًتقي٤مت إمم أىمرب ،م 8616 قم٤مم سمحٚمقل 8،6%

 إمجت٤مزم ُمتـ وم٘متط %0،8 األؾم٤مؾمتٞم٦م اًمٌحتقث قمغم اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم سمٚمٖم٧م م 8662 قم٤مم وذم 

 واًمتٓمتقير %11،3 اًمتٓمٌٞم٘مٞمت٦م اًمٌحتقث اؾمتت٠مصمر اعم٘م٤مسمتؾ وذم ،واًمتٓمتقير اًمٌحتقث قمغم اإلٟمٗم٤مق

 واًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًمٌحقث قمغم اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم سمٚمٖم٧م ،اعمت٘مدُم٦م اًمٌٚمدان ذم سمٞمٜمام %23 اًمتجريٌل

  -(3)واًمتٓمقير اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق جمٛمؾ ُمـ %06و %30 سملم شمؽماوح ُم٤م

 اًمريمتقد دائترة ُمتـ خترج أن اًمٜم٤مهْم٦م اآلؾمٞمقي٦م اًمدول سم٤مىمل ُمثؾ ُمثٚمٝم٤م اًمّملم واؾمتٓم٤مقم٧م

 قمتغم اًم٘متدرة ًمتدهي٤م وأصتٌح واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمث٘م٤مذم واالسمتٙم٤مر سمداعاإل دائرة شمدظمؾ ًمٙمل اًمث٘م٤مذم

 اًمث٘مت٤مذم اًمتٙمت٤موم١م ُمتـ ىمتدًرا اًمّمتلم طم٘م٘مت٧م وسمتذًمؽ ،خمتٚمٗمت٦م  سمتدرضم٤مت اًمذايت اًمث٘م٤مذم اإلسمداع

  -(1) اعمت٘مدُم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمدول سمٕمض ُمع واًمتٙمٜمقًمقضمل

                                                 
 .  11ص١ٓ ٚجٌمفضز جاللطصحد٠س جٌؼّولس، ِشؾغ عحذك، صـ ( أقّذ جٌغ١ذ جٌٕؿحس : ج3ٌ)

 http://www.oecd.org/country/203731,enَ .  2226(  ِٕظّس جٌطؼحْٚ ٚجٌط١ّٕس جاللطصحد٠س 4)

( ػضش ػرذ جٌؼض٠ض ٠ظ : ِذٜ ئِىح١ٔس جعطفحدز جاللطصحد جٌّصشٞ ِٓ جٌطؿشذس جٌصد١ٕ١س فدٟ ِؿدحي جالذطىدحس جٌطىٌٕٛدٛؾٟ، 1)

 .25، صـ ِشؾغ عحذك

 .  157( ِكّٛد ػرذ جٌفض١ً : جٌؼشخ ٚجٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س ل جٌذسٚط جٌّغطفحدز ل، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 ؿمت٤مق قمٛمتؾ سمٕمتد ضمت٤مء وًمٙمٜمتف ،ُمّمت٤مدوم٦م ي٠مت مل اًمّملم إًمٞمف وصٚم٧م اًمذي اعمًتقى وهذا

 ،واعمراضمتع األضمٝمتزة سم٠مطمتدث اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمرايمز ُمـ اًمٕمديد ظمالهل٤م أىم٤مُم٧م قم٤مًُم٤م قمنميـ وص٤مُم٧م

 اًمدرضم٤مت أقمغم قمغم وطم٤مصٚملم وُمدرسملم ُم١مهٚملم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م يمقادر وأقمدت

 إيٗمت٤مد ذم اًمٙمٌتػم اًمتقؾمتع ؾمٞم٤مؾمت٦م صمٛمترة وهؿ ،اعمت٘مدُم٦م اًمدول ذم اًمٙمؼمى اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمتدد إن طمٞمت٨ُم  ،أورسم٤م ودول اعمتحدة اًمقالي٤مت ذم واًمتدري٥م اًمديمتقراه قمغم حّمقلًمٚم اًمٌٕمث٤مت

 ُمٜمٝمؿ ،أًمػ 166و ُمٚمٞمقٟملم قمغم يزيد ُم٤م إمم اآلن وصؾ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ُمٞم٤مديـ ذم اًمٕم٤مُمٚملم

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمرايمز هذه قمغم احلٙمقُمل اإلٟمٗم٤مق ويزيد - واعمٝمٜمدؾملم اًمٕمٚمامء ُمـ ُمٚمٞمقن وٟمّمػ ُمٚمٞمقن

 -(1) ؾمٜمقًي٤م دوالر ُمٚمٞم٤مر 11 قمغم ٞم٦مواًمتٙمٜمقًمقضم

 ،ُمّم٤مدوم٦م ي٠مت مل اًمّملم إًمٞمف وصٚم٧م اًمذي اعمًتقى أن اًم٤ٌمطم٨م ظمٚمص ؾمٌؼ ُم٤م ظمالل وُمـ

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمرايمتز ُمتـ اًمٕمديتد ظمالهلت٤م أىم٤مُم٧م قم٤مًُم٤م قمنميـ وص٤مُم٧م ؿم٤مق قمٛمؾ سمٕمد ضم٤مء وًمٙمٜمف

 إمم اآلن وصتؾ ٤مواًمتٙمٜمقًمقضمٞم اًمٕمٚمقم ُمٞم٤مديـ ذم اًمٕم٤مُمٚملم قمدد وإن ،واعمراضمع األضمٝمزة سم٠مطمدث

 ويزيتد - واعمٝمٜمدؾمتلم اًمٕمٚمامء ُمـ ُمٚمٞمقن وٟمّمػ ُمٚمٞمقن ُمٜمٝمؿ ،أًمػ 166و ُمٚمٞمقٟملم قمغم يزيد ُم٤م

 - ؾمٜمقًي٤م دوالر ُمٚمٞم٤مر 11  قمغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمرايمز هذه قمغم احلٙمقُمل اإلٟمٗم٤مق

 

                                                 
 .  26( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)
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 طمتتك االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م ُمٗمت٤مح هق Physical Assets اعم٤مدي٦م األصقل ذم االؾمتثامر فمؾ

 اًمٜمٔمر وضمٝم٦م يتٌٜمقن اًمٙمالؾمٞمٙمٞملم االىمتّم٤مديلم ُمـ اًمٕمديد ويم٤من - اًمٕمنميـ اًم٘مرن ُمـ اًمًتٞمٜمٞم٤مت

 دوًرا شمٚمٕم٥م اًمتل هل واعمّم٤مٟمع واآلالت يم٤معم٤ٌمين Material Capital األُمقال رؤوس إن اًم٘م٤مئٚم٦م

 اًم٘مقى أٟمقاع ُمـ واؾمًٕم٤م ُمدى يقومر اًمذي هق  اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وأن ،رىتاًمٌِم ٤ملاعم رأس ذم أؾم٤مؾمًٞم٤م

 وأن - واخلتدُم٤مت واإلدارة واًمزراقمت٦م اًمّمٜم٤مقم٦م حتت٤مضمٝم٤م اًمتل اًمتٖمػم دائٛم٦م ،اًمت٘م٤مٟم٦م قم٤مًمٞم٦م اًمٌنمي٦م

 واألٟمِمتٓم٦م اًمٌحتقث ُمتـ اًمتتٛمٙمـ قمتغم اًم٘مت٤مدرة اًم٘مقى ًمديف يتقاومر اًمذي هق اًم٘مقي االىمتّم٤مد

  -(1) اًمٕم٤ممل ذم يمثػمة ُمٜم٤مـمؼ ذم اعمٜم٤موم٦ًم قمغم اًم٘م٤مدرة ري٦مروتاًمْم اًمتٜمٛمقي٦م

 قمتغم اعمجتٛمٕمت٤مت هبت٤م لشمٕمٜمت اًمتتل اًم٘مْمت٤مي٤م ُم٘مدُم٦م ذم ىاًمٌنم اعم٤مل رأس ذم االؾمتثامر ٕمديُ 

 أطمتد هتق  وم٘متط ًمتٞمس يرتاًمٌِمت رتاًمٕمٜمّمت أن صم٧ٌم طمٞم٨م ٟمٛمقه٤م وُمًتقي٤مت أٟمٔمٛمتٝم٤م اظمتالف

 سمحٞمت٨م اًمتٜمٛمٞمت٦م ُمٙمقٟمت٤مت مجٞمتع ذم لتًمرئٞمًا اعم١مصمر هق سمؾ  اإلٟمت٤مضمٞم٦م وحمددات اإلٟمت٤مج قمٜم٤مس

 اعمتقارد سمتٜمٛمٞمت٦م اًمٕمٜم٤ميت٦م ىمْمتٞم٦م أظمذت صمؿ وُمـ ،األُمؿ ًمثروة  اًمرئٞمًٞم٦م اعم٘م٤ميٞمس ُم٘مدُم٦م ذم أصٌح

 ُمتـ ٕمديُ  اًمتٜمٛمٞم٦م هذه قمغم اإلٟمٗم٤مق أن اقمت٤ٌمر قمغم ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ضمدوى وأيمثره٤م اًمًٌؾ سم٠مومْمؾ اًمٌنمي٦م

 ذم جمراهت٤م وشم٠مظمتذ ُمًتتٛمر شمزايتد ذم األمهٞمت٦م هتذه وُم٤مزاًمت٧م ،االؾمتتثامر درضمت٤مت وأقمغم أهؿ

 واإلىمٚمٞمٛمٞمت٦م اعمحٚمٞمت٦م األصتٕمدة يم٤مومت٦م قمتغم ُمتقاصتؾ وسمِمٙمؾ شمٜمٔمؿ اًمتل واًمٗمٕم٤مًمٞم٤مت اًمدراؾم٤مت

 اًمت٘مٜمٞمت٦م ًمٚمتٓمتقرات ٟمتٞمجت٦م ُمتالطم٘م٦م شمٖمػمات يقم سمٕمد ًُم٤ميق يِمٝمد اًمٕم٤ممل وأن ًص٤مظمّمق ،واًمدوًمٞم٦م

 - (8) اًمقىم٧م ذات ذم قمٚمٞمف وشمٜمٕمٙمس اإلٟم٤ًمن سمٗمٕمؾ حتدث اًمتل

                                                 
(1)Agarwal.A.B.,Financing Higher Education In India, Ganga Kaveri Publishing House, 

Varanasi, 1223,p.22. 

( 2)www.riyadhchamber.com/doc/Asthtmar.docl  .  
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 اًمٓم٤مىمت٦م ذم االؾمتتثامر أمهٞمت٦م ُمدى اًمتٕمٚمٞمؿ اىمتّم٤مدي٤مت جم٤مل ذم دمريٌٞم٦م دراؾم٤مت ٌت٧مأصم وىمد

 اًمٌنمت ـم٤مىمت٤مت ذم االؾمتثامر ذم ئمٝمر وهذا االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم االؾمتثامر ذم ذًمؽ وأصمر اًمٌنمي٦م

 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ذم اًمتقؾمتع أصمر طم٤ًمب يٛمٙمـ - اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ذم اعمتٛمثٚم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلسمداقمٞم٦م

 اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اعمتقارد أن يالطمتظ طمٞم٨ُم  ،االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق ُمّم٤مدر إجي٤مد قمغم شمٕمتٛمد ٤مئٞم٦مإطمّم سمٓمرق

 أن طمتتك ،االىمتّمت٤مدي اًمًتٜمقي اًمٜمٛمتق ُمٕمتدل يم٤مُمتؾ سمِمٙمؾ شمٗمن ال اعم٤مل ورأس اًمٕمٛمؾ وىمقة

 اًم٤ٌمىمٞم٦م %16 وأُم٤م األطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم %16 قمغم يزيد ال اًمٕمقاُمؾ هذه أصمر أن أفمٝمرت اًمدراؾم٤مت

  -(1) واًمتدري٥م اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم اعمؽمشم٦ٌم سم٤مآلصم٤مر االىمتّم٤مديقن ومٞمٗمنه٤م

 ًمتٞمس أٟمتف ايمتِمتٗمٜم٤م إٟمٜمت٤م ل سم٘مقًمتف اًمّمتلم ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م قمـ ل زيٛملم ل اًمزقمٞمؿ قمؼم ًم٘مد

 وًمٙمتـ ،اعمت٘مدُمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتجًٞمد هيًٕم٤م ٟمتحرك أن ٟمًتٓمٞمع وإٟمٜم٤م اعمراطمؾ ختٓمك سم٤مإلُمٙم٤من

 سملم ٟمتحقل أن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م وًمٞمس زراقمٞمقن ُمٜمف ٔمٛمكاًمٕم واًمٖم٤مًمٌٞم٦م ٟمًٛم٦م اعمٚمٞم٤مر دم٤موز سمٚمد ذم أٟمٜم٤م ٟمجد

  -(8)ُمت٘مدُم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م ىم٤مقمدة قمغم ىم٤مئؿ يم٤مىمتّم٤مد وًمٞمٚم٦م يقم

 قمغم شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م – قمٚمٛمٞم٦م صمقرة أطمداث قمٛمٚمٞم٦م ُمـ اىمؽمسم٧م اًمّملم أن اًم٤ٌمطمثلم سمٕمض ويذيمر

 ؾاًمتقاص إمم ؾمٌٌف يٕمقد ،اًمّملم ومٞمف وومِمٚم٧م أورسم٤م سمف ٟمجح٧م ُم٤م وًمٙمـ ،أورسم٤م ذم طمّمؾ ُم٤م همرار

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمثقرة ورم اًمٜمٝمْم٦م ذم ودورهؿ ،سمٕمٚمامئٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م واحلْم٤مرة أورسم٤م سملم يم٤من اًمذي

  -(3) اًمّملم طم٤مًم٦م ذم يتقاومر مل ُم٤م وهق ،أورسم٤م ؿمٝمدهت٤م اًمتل

 اًمٜمتت٤مئ٩م حتقيتؾ جمت٤مل ذم ُمٚمٛمقؾمت٦م ُمٜمجتزات اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمقم ىمْمٞم٦م طم٘م٘م٧م

 صتٜم٤مقم٦م حتقًمت٧م ،ُمْم٧م ؾمٜمقات قمنم ومؽمة ومٗمل - اىمٕمٞم٦مو ُمٜمتج٦م ىمقى إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

  سمٛمرطمٚم٦م ُمروًرا اًمقـمٜمل االىمتّم٤مد ًمٜمٛمق داومٕم٦م ه٤مُم٦م ىمقة إمم شمدرجيًٞم٤م واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

                                                 
( س دددح ؽدددٍرٟ جٌخٛجٌدددذز : جالعدددطػّحس فدددٟ جٌركدددع جٌؼٍّدددٟ، ذكدددع ِٕؾدددٛس ػٍدددٝ ؽدددرىس جإلٔطشٔدددص ػٍدددٝ جٌّٛلدددغ جٌطدددحٌٟ : 1)

http://www.ammonnews.net 

صدـ                    ك،( ئذشج١ُ٘ ِكّذ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌصد١ٓ، ِشؾدغ عدحذ2)

47. 

جٌمدشخ، ضشؾّدس : ِكّدذ ػصددفٛس، عٍغدٍس ػدحٌُ جٌّؼشفددس،  –جٌصدد١ٓ  –جإلعدوَ  –( ضدٛذٟ . أ. ٘دف : فؿدش جٌؼٍددُ جٌكدذ٠ع 3)

 .  252َ صـ   1227، جٌّؿٍظ جٌٛطٕٟ ٌٍػمحفس ٚجٌفْٕٛ ٚج٢دجخ، جٌى٠ٛص، 122جٌىطحخ سلُ 
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 اإلٟمتت٤مج ىمٞمٛم٦م وصٚم٧م ،م 8663 قم٤مم ذم  ىمقى إمم وٕمٞمػ وُمـ يمٌػم إمم صٖمػم ُمـ اًمتٓمقر

 قمـ %36،3 سمزي٤مدة ،يقان ُمٚمٞم٤مر 8206 إمم يمٚمٝم٤م داًمٌال ذم واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م

 إمج٤مزم إمم ىمٞم٤مؾًم٤م %81،1 إمم واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٦م ٟم٦ًٌم وارشمٗمٕم٧م - اًم٤ًمسمؼ اًمٕم٤مم

  -(1) اًمّمٜم٤مقمل اإلٟمت٤مج ىمٞمٛم٦م

 اًمّملم قمزًم٦م إن ليٕمٜم ال ذًمؽ وًمٙمـ ،قمزًم٦م ذم اًمزُمـ ُمـ ـمقيٚم٦م ًمٗمؽمات اًمّملم قم٤مؿم٧م ًم٘مد

 ًمٗمؽمة اًمّملم قم٤مؿمتٝم٤م اًمتل سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م يتٕمٚمؼ سمام ُمٓمٚمؼ سمِمٙمؾ ؾمٚمٌل أصمر ذات يم٤مٟم٧م ،اًمٕم٤ممل قمـ

 يم٤من ،اخل٤مرضمل حمٞمٓمٝم٤م ذم سمرزت اًمتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمٚمتٓمقرات ُمقايمٌتٝم٤م وقمدم ،اًمزُمـ ُمـ ـمقيٚم٦م

 ُمتـ هبت٤م حيتٞمط سمتام شم٠مصمره٤م وقمدم ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م قمغم احلٗم٤مظ ذم ضمقهرًي٤م قم٤مُماًل  ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم

 ُمت٤م وهتق ،ظمّم٤مئّمتف سمٙمتؾ اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اعمٜمجزات ضمٕمؾ ُم٤م وهق ،ظم٤مرضمٞم٦م ُمتٖمػمات

 اًمتقفمٞمتػ قمتدم ذم دمًتدت اعمِمتٙمٚم٦م وًمٙمتـ ،أظمترى دول ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمتج٤مرب اومت٘مدشمف

 كتأىمّم إمم اعمٜمٗمٕم٦م حت٘مٞمؼ ذم اًمتٙمٜمقًمقضمل ًمٚمت٘مدم ( اًمّملم ذم واألسم٤مـمرة احلٙم٤مم ىمٌؾ ُمـ ) اًمٙم٤مُمؾ

 األُمتر -وهذا(8) خيؽمقمقن سمام االٟمتٗم٤مع قمغم ُمٜمٝمؿ االظمؽماع قمغم أىمدر اًمّمٞمٜمٞمقن يم٤من إذ ،ممٙمـ ُمدى

 اًمتدول أُمت٤مم وطمْمت٤مرًي٤م واىمتّمت٤مدًي٤م ؾمٞم٤مؾمتًٞم٤م اًمّملم شمراضمع قمغم ُم١مصمًرا ،سمٛمٙم٤من اًمًٚمٌٞم٦م ُمـ يم٤من

  - اًمزُمـ ُمـ ـمقيٚم٦م وًمٗمؽمة ،األظمرى

 ىمٓمت٤مع ذم  ضمٌت٤مرة اؾمتتثامرات وتخ واحلٙمقُمت٦م اًمًتٞم٤مد اعمٙمت٥م ىمرر ،م 1443 قم٤مم وذم

 ىمتتقة أيمتتؼم صمتت٤مين م8686 قمتت٤مم ذم شمّمتتٌح أن ُمتتـ اًمّمتتلم شمتتتٛمٙمـ يمتتل اًمرومٞمٕمتت٦م ٞمتت٤ماًمتٙمٜمقًمقضم

  -(3) األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة  اًمقالي٤مت سمٕمد اًمرومٞمٕم٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

                                                 
 .  225( جٌص١ٓ،  ِشؾغ عحذك،  صـ 1)

 .  252سجٔص : لصس جٌكضحسز، ِشؾغ عحذك، صـ ( ٚي د2ٛ٠)

 .   555( وٛٔشجد صج٠طظ : جٌص١ٓ ػٛدز لٛز ػح١ٌّس،  ِشؾغ عحذك،  صـ 3)



351 

  

 
 
 

 وأول اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمِمئقن ذم األؾمؽمازم اخلٌػم Stephen Fitzgerald ومتزضمػماًمد ؾمتٞمٗمـ ويرى

 ذم ىمقة أيمؼم اًمّملم ُمـ ؾمٞمجٕمؾ ٜم٤مضمحاًم اًمتحدي٨م أن اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م ذم ؾمؽماًمٞم٤مأل ؾمٗمػم

  -(1) اًمٕم٤معمٞم٦م اًمِمئقن ذم يمؼمى وىمقة ،اًم٤ٌمؾمٞمٗمٞمؽ – آؾمٞم٤م ُمٜمٓم٘م٦م

 إمم يي١مد اًمت٘مدم هذا أن ُمـ شمٜمٛمقي٦م ؾمؽماشمٞمجٞم٦ميم٤م اًمتٙمٜمقًمقضمل سم٤مًمت٘مدم االهتامم أمهٞم٦م وشمٜمٌع

 اًمت٘متدم نأ ٨ُم طمٞمت ،اًمًتٙم٤من ٟمٛمتق ٟمًت٦ٌم شمٗمتقق سمٜمًت٦ٌم اًم٘متقُمل اًمتدظمؾ صمتؿ وُمـ اإلٟمت٤مج زي٤مدة

 وزيت٤مدة اإلٟمتت٤مج ـمترق حتًتلم ُمتْمتٛمٜم٦م ضمديتدة رأؾمامًمٞم٦م أصقل اؾمتثامر يتٓمٚم٥م ٙمٜمقًمقضملاًمت

  -(8) اًمٜم٤مُمل ًمٚمٌٚمد اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة

 ٟمٛمتق ٟم٘مٓمت٦م اإلطمٞمت٤مئل االىمتّمت٤مد وصت٤مر ،احلٞمقيت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م جمت٤مل ذم اًمّملم وسمرزت

 ُمت٤م وهتذا ،ٞمت٦ماًمدوًم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم ضمقهري٦م ٟم٘مٓم٦م سمٛمث٤مسم٦م هل أو  ضمديدة اىمتّم٤مدي

 اعمٜمتج٤مت اؾمتٝمالك ذم األؾمقاق أيمؼم ُمـ اًمّملم وشُمٕمد ،اًمٌٞمئ٦م قمغم احلٗم٤مظ إمم اًمّملم يدومع ؾمقف

 احلٞمقيت٦م األدويت٦م ُمتـ ٟمققًمت٤م 106 اًمّمتلم ـمتقرت وًم٘متد ،اًمٕمت٤ممل ذم احلٞمقي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات

  - اخل٤مص٦م اًمقفم٤مئػ ذات واألـمٕمٛم٦م وراصمًٞم٤م اعمٕمدًم٦م واعم٠ميمقالت

 اًمت٘مٜمٞمت٤مت حم٤ميمت٤مة فمؾ ذم األطمًـ إمم اعمخؾ همػم واًمت٘مٚمٞمد االىمت٤ٌمس ذم سم٤مرقمقن وم٤مًمّمٞمٜمٞمقن

  -(3)اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًمٙمث٤موم٦م ذات اًمّملم فمروف ُمع يتٜم٤مؾم٥م سمام وشمٓمقيٕمٝم٤م احلديث٦م

 : ايمصـافمة جمال دم -1

 اًمتقـمٜمل االىمتّمت٤مد ومتروع ُمـ رئٞمز رعتوم سم٠مهن٤م االىمتّم٤مدي٦م اعمّمٓمٚمح٤مت ُمقؾمققم٦م قمرومتٝم٤م

 تلتاًمت واًمقرؿمت٤مت( واعمٜمت٤مضمؿ يمٝمرسمت٤مء، وحمٓم٤مت اعمّم٤مٟمع، ،٤مُمؾ)اعمٕم اعم١مؾم٤ًمت جمٛمقع يِمٛمؾ

  واألظمِم٤مب قدتتتواًمقىم واعمقاد األوًمٞم٦م اعمقاد واؾمتخراج اًمٕمٛمؾ أدوات إٟمت٤مج أضمؾ ـتتُم شمٕمٛمؾ

                                                 
( ػرددذ جٌؼض٠ددض قّددذٞ :  جٌطؿشذددس جٌصدد١ٕ١س  لدسجعددس أذؼحد٘ددح جأل٠ذ٠ٌٛٛؾ١ددس ٚجٌطحس٠خ١ددس ٚجاللطصددحد٠س لِشؾددغ عددحذك،  صددـ 1)

361   . 

صدـ                 ،1253جٌدذٌٟٚ جٌّؼحصدش، جٌغٍغدٍس جاللطصدحد٠س، جٌطرؼدس جٌػح١ٔدس،  ( ق١ّذ جٌصرحخٝ : ِؾىوش جاللطصحد2)

115 . 

صدـ                  ( ئذشج١ُ٘ جألخشط  : أعشجس ضمذَ جٌص١ٓ ل دسجعس فٟ ِوِف جٌمٛز ٚأعرحخ جٌصؼٛد ل، ِشؾغ عدحذك،  3)

127  . 



352 

  

 
 
 

 ،اًمزراقمت٦م ذم اعمٜمتجت٦م أو اًمٗمترع هتذا لتتتوم اؾمتخرضم٧م اًمتل اعمٜمتج٤مت وُمٕم٤مجل٦م واؾمتٙمامل

 االىمتّمت٤مد ومتروع وًمٌت٤مىمل ًمتذاهت٤م، اًمٕمٛمؾ أدوات ٜمت٩مشم أهن٤م ـتتتقم  ٟم٤مشم٩م اًمرئٞمز اًمّمٜم٤مقم٦م ودور

 أيًْم٤م- اًمقـمٜمل

 إٟمتت٤مج وىمٓمت٤مع ،اإلٟمتت٤مج وؾم٤مئؾ اإلٟمت٤مج ىمٓم٤مع : مه٤م يمٌػميـ ىمٓم٤مقمٞملم ـتُم اًمّمٜم٤مقم٦م وشمت٠مًمػ

 سمتلم أيًْمت٤م ويٗمرق - حتقيٚمٞم٦م وصٜم٤مقم٦م اؾمتخراضمٞم٦م صٜم٤مقم٦م إمم اًمّمٜم٤مقم٦م االؾمتٝمالك-وشمٜم٘مًؿ ؾمٚمع

 يمٛمٞمت٦م أو اًمٕمتامل قمتدد طمٞمت٨ُم  ـتتتُم اعم١مؾم٦ًم إلسمٕم٤مد ٤مشمٌٕمً  اًمّمٖمػمة واًمّمٜم٤مقم٦م اًمْمخٛم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م

 اًمدوم٤مقمٞمت٦م وُم٘متدرهت٤م ،االىمتّم٤مدي٦م اًمٌالد ىمدرة اًمّمٜم٤مقم٦م شمٓمقر ُمًتقى وحيدد اعمّمٜمققم٦م اعمٜمتج٤مت

 اًمٕمٛمتؾ إٟمت٤مضمٞمت٦م ُمًتتقى جيتدد يمام ،احلديث٦م اًمٕمٛمؾ سم٠مدوات شمٙمٜمٞمٙمًٞم٤م اًمقـمٜمل االىمتّم٤مد وشمًٚمٞمح

 .(1)شمٙمٜمٞمٙمٝم٤م وشمٓمقر اًمٌالد لتتوم

 كوفمكم فمعم سمشتؿل ايمصكم دم ايمصـافمقة اايمتؽـويموصمق :  

  : االؽمتخراصمقة ايمتؽـويموصمقا-1

 وؿمتامل اًمّمتلم ؿمتامل ذم رتيٜمتِمت ،وومرة األيمثر هق اًمٗمحؿ اًمّملم ذم اًمٓم٤مىم٦م ُمقارد سملم ُمـ

 ؿم٤مٟمٌم ذم اًمٗمحؿ اطمتٞم٤مـمل دم٤موز - اًمداظمٚمٞم٦م وُمٜمٖمقًمٞم٤م وؿمٜمِمك ؿم٤مٟمِمك ذم وظم٤مص٦م ،اًمّملم همري

 اًمٌٜمت٤مء وُمتقاد واًمّمتٚم٥م واحلديد سم٤مًمٗمحؿ اًمٙمٝمرسم٤مء شمقًمٞمد طم٘مؼو - ُمٜمف اًمقـمٜمل االطمتٞم٤مـمل صمٚم٨م

 اًمٙمٌتػم االؾمتتثامر زيت٤مدة سمٗمْمتؾ هيًٕم٤م ٟمٛمًقا ًمٚمٓم٤مىم٦م االؾمتٝماليمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت ُمـ وهمػمه٤م

 اًمٕمت٤معمل اعمريمتز اًمّمتلم حتتتؾ ،م 1434 قم٤مم ُمٜمذ - اًمٗمحؿ قمغم ًمٚمٓمٚم٥م ـمٞم٦ٌم فمرووًم٤م هٞم٠م مم٤م ،ومٞمٝم٤م

 م 8661 قمت٤مم  ـمتـ ُمٚمٞمقن 411 اًمٗمحؿ إٟمت٤مج إمج٤مزم وسمٚمغ - اًمٗمحؿ إٟمت٤مج يمٛمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ األول

(8)- 

 اًمٙمٝمرسم٤مء شمقًمٞمد ًمّمٜم٤مقم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م اًمدقم٤مُم٦م اًمٗمحؿ ُمـ اًمْمخٛم٦م اًمّملم اطمتٞم٤مـم٤مت وشُمِمٙمؾ

  صمٚمثل اًمٗمحؿ ويٚمٌل - واؾمتٝماليمف اًمٗمحؿ إٟمت٤مج طمٞم٨ُم  ُمـ اًمٕم٤ممل ذم األول اًمٌٚمد هل واًمّملم ،ومٞمٝم٤م

                                                 
سدعطحْ جٌؼشجق، سعدحٌس دوطدٛسجٖ ِٕؾدٛسز، و١ٍدس جإلدجسز ( عشوٛش ِكّٛد خضش : ئِىحٔحش ضٛط١ٓ جٌصٕحػس فٟ ئل١ٍُ و1ٛ)

  .  71َ، صـ  2225ٚجاللطصحد، جألوحد١ّ٠س جٌؼشذ١س جٌّفطٛقس فٟ جٌذجّٔحسن، 

 .   52( ِحوٗ ٌٟٚ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 اًمت٘متديرات وطمًت٥م - اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ـم٤مىمتٝم٤م ُمـ % 36 ويٖمذى اًمٓم٤مىم٦م ُمـ اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م جمٛمقع

 قمتغم ؾمتٞم١مدي ُمت٤م ،م 8680 وقمت٤مم 8661 قم٤مم سملم ُم٤م اًمٗمحؿ اؾمتٝمالك شمْم٤مقمػ يتقىمع ،احل٤مًمٞم٦م

 أيمًٞمد صم٤مين هم٤مز إسمٕم٤مصم٤مت رسمع قمـ ُمًئقًم٦م اًمّملم وجيٕمؾ ه٤مئٚم٦م وسمٞمئٞم٦م صحٞم٦م ُمِم٤ميمؾ إمم األرضمح

 اًمترهمؿ قمغم أٟمف إال ،احل٤مزم اًمقىم٧م ذم ؿاًمٗمح ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ شمّمدر اًمّملم أن وُمع - اًمٕم٤ممل ذم اًمٙمرسمقن

  -(1) م 8610  اًمٕم٤مم طمٚمقل ُمع اًمٗمحؿ سم٤مؾمتػماد شم٘مقم أن اعمٛمٙمـ ُمـ ،اًمْمخٛم٦م اطمتٞم٤مـم٤مهت٤م ُمـ

 83866 اًمّمتلم متتٚمتؽ إذ ،اًمتٜمٛمط هتذا صقر أسمرز ُمـ اًمٗمحؿ اؾمتخراج شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شُمٕمد

 اًمتتل اعمتٙمتررة ادثًمٚمحتق وٟمٔمتًرا ،ًمٚمٓم٤مىمت٦م طم٤مضمتٝمت٤م ُمـ %26 ٟم٦ًٌم قمؼمه٤م شمقومر ،ًمٚمٗمحؿ ُمٜمجاًم 

 اًمًالُم٦م ُمًتقي٤مت سمتحًلم اًمّملم ىم٤مُم٧م ،وُم٤مدي٦م سمنمي٦م أرضار ُمـ ؾمٌٌتف وُم٤م ،اعمٜم٤مضمؿ ؿمٝمدهت٤م

 إذ ،ذًمتؽ ًمتح٘مٞمتؼ وشمٓمقيرهت٤م اعمٛمٙمٜم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م األؾم٤مًمٞم٥م أومْمؾ سم٤مؾمتخدام اعمٜم٤مضمؿ هذه ذم

 ،ومٞمٝمت٤م ٤مصتٚم٦ماحل احلتقادث ًمت٘مٚمٞمتؾ ،اعمٜمت٤مضمؿ ذم  اإلًمٙمؽموٟمٞمت٦م ًمٚمرىم٤مسم٦م ٟمٔم٤مم سم٢مٟمِم٤مء اًمّملم ىم٤مُم٧م

 اًمٗمحتؿ يتزال ال إٟمف إال ،األظمرى اعمٕم٤مدن اؾمتخراج ذم   اعمٜم٤مضمؿ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمّملم واؾمتخدُم٧م

 هبت٤م ىم٤مُمت٧م ،أومم ُمًتح قمٛمٚمٞمت٤مت أؿمت٤مرت إذ ،اًمّمتلم ذم ًمٚمٓم٤مىم٦م األيمؼم اًمٓمٌٞمٕمل اعمقرد يِمٙمؾ

 ًمٗمحؿا ُمـ اطمتٞم٤مـمل اًمّملم اُمتالك إمم ،اًمٕمنميـ اًم٘مرن ُمـ اًمث٤مُمـ اًمٕم٘مد ذم  اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت

 أومْمتؾ حي٘متؼ سمتام ،اؾمتخراضمف شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير إمم اًمّملم شمًٕمك ًمذًمؽ ،ـمـ ُمٚمٞم٤مر 216 يٌٚمغ

 اًمنمتيم٤مت ُمتـ جمٛمققمت٦م ٟمِمٓم٧م اعمج٤مل هذا وذم ،ُم٤مدي٦م أو سمنمي٦م أرضار وىمقع دون ،ًمف اؾمتثامر

 يًتٌٌٝم٤م اًمتتل اًمتٚمتقث ٟمًت٦ٌم شم٘مٚمٞمتؾ ُمتع ،سمت٤مًمٗمحؿ شمٕمٛمتؾ قمٛمالىم٦م ـم٤مىم٦م حمٓم٦م إٟمِم٤مء ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م

  -(8) اًمٓم٤مىم٦م شمقًمٞمد قمٛمٚمٞم٦م أصمٜم٤مء حؿاًمٗم اؾمتخدام

 اًمتٜمٗمط ٟمًت٦ٌم زيت٤مدة متت٧م إذ ،واًمتٙمريتر اًمتٜم٘مٞمت٥م جمت٤مل ذم ُمتزايًدا شم٘مدًُم٤م حت٘مؼ اًمّملم وم٢من

 ،واًمٙمػموؾمتلم ،اًمٌٜمتزيـ ُمتقاد اًمّمتلم شمٜمت٩م إذ ،اعمختٚمٗم٦م اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت وشمٓمقير ،اعمٙمتِمػ

  إمم اإلؿم٤مرة ودمدر ،اعمريم٦ٌم ًمٞم٤مفواأل ،اًمّمٜم٤مقمل واعمٓم٤مط ،اعمريم٥م واًمراٟمت٩م ،واألصمٞمٚملم ،واًمديزل

                                                 
، ٔدٛفّرش 151ٌػمحفدس جٌؼح١ٌّدس، جٌؼدذد ٕ٘ش٠ه وش٠فص، ضشؾّس ِٙح صحٌف خضش : جٌص١ٓ ضغؼٝ ٚسجء جٌطحلس، ِؿٍدس ج( 1)

 .  57َ،  صـ  2225د٠غّرش،     –

 .     54 - 53( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)
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 إمم سم٤مًمّمتلم طمتدا ُمت٤م وهتق ،اعمحتكم االؾمتٝمالك ًمتٚمٌٞم٦م يٙمٗمل ال اًمٜمٗمط ُمـ اًمّملم إٟمت٤مج أن

 شمٓمتقير إمم ٟمٗمًتف اًمقىمت٧م ذم يتدومٕمٝم٤م ُمت٤م وهق ،اخل٤مرج ُمـ اًمٜمٗمٓمٞم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م ُمـ %30 اؾمتػماد

 -(1) اعمج٤مل  هذا ذم االؾمتخراضمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمٕمٛمٚمٞمت٤مت ذم  اًمّمتٜم٤مقم٦م ذم جمت٤مالت صمالصمت٦م ذم أؾم٤مؾًمت٤م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمقوي٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمٌؼ

 أؿمتٕم٦م أو هم٤مُمت٤م سم٠مؿمتٕم٦م اإلؿمتٕم٤مقم٤مت - واألدوات اًمٜمٔمت٤مئر وُم٘م٤ميٞمس األيقين واحل٘مـ اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م

 ،اًمٓمٕم٤مم وحتٗمظ اًمٌٚمٛمرة اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمقاد ظمّم٤مئص شمٖمػم أن يٛمٙمـ سم٤معم٤ًمرقم٤مت اعمقًمدة اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت

 ٟمحتق وقمتغم ،شمقؾمتٕم٧م وىمتد - واًمّمٚم٦ٌم واًمٖم٤مزي٦م اًم٤ًمئٚم٦م اعمقاد تومْمال وشمٕم٤مًم٩م وشمٕم٘مؿ وشمٓمٝمر

 اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمقاد ُمـ قمدًدا وإن - اعم٤موٞم٦م ؾمٜملم اًمٕمنم ذم ،اإلؿمٕم٤مقم٤مت اعمًتخدُم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ،هيع

 ذات هيٕمت٦م عمًتٞم٦م قمدؾمت٤مت ُمٜمٝمت٤م اًمٜمج٤مح ُمٜمٝم٤م 16 الىم٧م وىمد - اًمقؾمٞمٓم٦م اًمتجرسم٦م ىمٞمد اًمٌٚمٛمرة

 - اإلؿمٕم٤مع ظمالل ُمـ ُم٤مئل شمريمٞم٥م

 ُمتـ ٟمٛمقذضًمت٤م 16 صٜم٤مقم٦م وضمرت - األيقين احل٘مـ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟمحق اًمّملم ظمٓم٧م وىمد ذاه

 ذم اًمّمتٜم٤مقم٦م ذم شمًتتخدم جمٛمققمت٦م 1266 وهٜم٤مك - واًمتحٙمؿ االظمت٤ٌمر أضمٝمزة ٟمٔم٤مئر ُمـ ومئ٦م 10

 وٟمٔمت٤مئر ،اًمتٜمٗمط ودمٛمتع واًمٗمحؿ اجلقومٞم٦م اعمٞم٤مه وايمتِم٤مف اًمٜمػمان ذم واًمتحٙمؿ اًمٕمٞمقب ايمتِم٤مف

  - واألصمري اجلٞمقًمقضمل اًمٌح٨م حتدد

 جمت٤مل ذم  واًمقىم٤ميت٦م اًمٕمٛمتؾ ؾمتالُم٦م طمتقل اًمٌحقث ُمـ يمٌػم ىمدر قمغم شمٜمٙم٥م اًمّملم أن يمام

 واعم٘مت٤ميٞمس اًمٙمِمتػ أضمٝمتزة إٟمت٤مج وخؿ ٟمٓم٤مق قمغم وجيري - اإلؿمٕم٤مقمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام

  -(8) هم٤مُم٤م وأؿمٕم٦م اًمًٞمٜمٞم٦م واألؿمٕم٦م األرض ؾمٓمح ًمتٚمقث

 إٟمِم٤مء إمم اًمّملم شمًٕمك إذ ،اًمٜمقوي٦م قضمٞم٤ماًمتٙمٜمقًم صٕمٞمد قمغم ُمٚمحقفًم٤م شم٘مدًُم٤م اًمّملم طم٘م٘م٧م

 قمتغم قمٛمٚمف ذم يٕمتٛمد ،قمٛمالق ٟمقوي ُمٗم٤مقمؾ إىم٤مُم٦م يتْمٛمـ اًمذي ،( اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمِمٛمس ) ُمنموع

 قمت٤مم سمتف اًمٕمٛمتؾ اًمّمتلم وسمدأت ،واًمٌٚمقشمقٟمٞمقم اًمٞمقراٟمٞمقم ُمـ سمداًل  اهلٞمدروضملم ٟمٔم٤مئر اؾمتخدام

 - م 8663

                                                 
 .     54 - 53(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 3)

ص١ٓ( 1) ؾ١س ؾذ٠ذز، عٍغٍس ل ٌج ٌٛٛ ٚضىٕ ١ّس   ؿذ٠ذز ل  )  ِٕؿضجش ػٍ ٍٕؾدش، ذىد١ٓ،  33ٌج صد١ٌٓ  دحء ٌج صـد                  َ، 1252( دجس  ٕذ

 .     44 - 43صـ 
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 ،ًمتدهي٤م اعمتتقومرة اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ُمٙم٤مٟمت٤متاإل سمتلم اٟمتدُم٤مج حت٘مٞمتؼ ،ذًمتؽ إـم٤مر ذم اًمّملم وحت٤مول

 اعمٗمت٤مقمالت شمٓمتقير ؾمتٌٞمؾ ذم ،اإلٟمت٤مضمٞمت٦م واعم١مؾمًت٤مت األيم٤مديٛمل اًمٌح٨م سمٛم١مؾم٤ًمت واعمتٛمثٚم٦م

 - ًمدهي٤م اعمقضمقدة احلراري٦م

 ىمدرة ًمٌٜم٤مء ومٞمٝم٤م اعمقضمقدة األهن٤مر وومرة ُمـ اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م صٕمٞمد قمغم اًمّملم اؾمتٗم٤مدت

 8486 شمقًمٞمد اًمّملم شمًتٓمٞمع إذ ،اعمج٤مل هذا ذم قم٤معمًٞم٤م األومم اعمرشم٦ٌم حتتؾ إذ ،اًمٙمٝمروُم٤مئل اًمتقًمٞمد

 اًمّمتلم وحتت٤مول ،اًمٙمٝمروُم٤مئٞمت٦م اًمٓم٤مىمت٦م شمقًمٞمتد حمٓم٤مت اؾمتخدام قمؼم ،ؾم٤مقم٦م . واط يمٞمٚمق ُمٚمٞم٤مر

 - اًمري٤مح سم٤مؾمتخدام اًمٓم٤مىم٦م شمقًمٞمد ىمدرات شمٓمقير قمـ ومْماًل  ،اًم٘مدرة هذه شمٓمقير

 اؾمتتخدام وشمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ،ٌٞمٕمتلاًمٓم اًمٖمت٤مز اؾمتخراج شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير إمم اًمّملم وشمًٕمك

 أقمتامق ُمتـ ًمالؿمتتٕم٤مل اًم٘م٤مسمؾ اجلٚمٞمد اؾمتخراج شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمّملم وشمًتخدم - اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م

 -(1) األرض

 دًمتٞماًل  يٕمتد اًمّملم ذم االؾمتخراضمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمِمٝمده اًمذي اًمت٘مدم إن ،ذًمؽ ُمـ يتْمح

 سمِمت٘مٝم٤م ،اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م قضمٞمت٤ماًمتٙمٜمقًم ٟمٛمتط ذم اًمدوًمت٦م هلتذه اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًم٘مدرة شمٓمقر قمغم واوًح٤م

 ذم ويتٜمٕمٙمس ،اًمدوًمت٦م هلذه اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًم٘مدرة ُمٙمقٟم٤مت ُمـ ُمٙمقًٟم٤م ُيٛمثؾ اًمذي ،االؾمتخراضمل

 - هل٤م اًمِم٤مُمٚم٦م اًم٘مدرة شمٕمزيز

  : ايمتحويمقة ايمتؽـويموصمقا -2

 هتذه سمتٓمتقير واٟمٓمٚم٘مت٧م %86 ُمتـ أيمثتر ًمتِمٙمؾ اًمتحقًمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م قمغم اًمّملم اقمتٛمدت

 اًمتحقًمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م اقمت٤ٌمر إمم اٟمت٘مٚم٧م صمؿ سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م اًمزراقم٦م سمطر أي اًمذاشمٞم٦م ُمقارده٤م ُمـ اًمّمٜم٤مقم٦م

 اآلالت شمّمتٜمٞمع ُمتـ ُمرشمٗمٕمت٦م ُمٕمتدالت سمتذًمؽ ومح٘م٘مت٧م اعمت٘مدُمت٦م ًمٚمّمتٜم٤مقم٦م اٟمٓمالق ٟم٘مٓم٦م هل

 -(8) اآلالت هذه ُمـ ص٤مدراهت٤م وزادت اإلٟمت٤مضمٞم٦م

 هتذه صت٤مدرات ومتثتؾ ،اًمّمتلم ذم اًمتحقيٚمٞمت٦م اًمّمتٜم٤مقم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شم٘مدم سم٤مؾمتٛمرار ازداد

 - م 8660 قم٤مم ذم اًمّملم ص٤مدرات إمج٤مزم ُمـ %41 ٟم٦ًٌم ٦ماًمّمٜم٤مقم

                                                 
 .     56 - 55( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

ؼىحعدحضٙح ػٍدٝ ضدذفمحش جالعدطػّحس جألؾٕردٟ جٌّرحؽدش فدٟ ( ئ٠ٙحخ ئذشج١ُ٘ ِكّذ ئذشج١ُ٘ : جٌّإؽشجش جاللطصدحد٠س جٌى١ٍدس ٚج2ٔ)

 .     155َ (، ِشؾغ عحذك، صـ  2227 – 1222جٌص١ٓ ( خوي جٌفطشز )  –ِصش ل دسجعس ل١حع١س ِمحسٔس ِغ ) ضشو١ح 
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  يليت: ما ايمثؼقؾة وايمصـافمة اخلػقػة ايمصـافمة مـتجات ايمصكم دم ايمتحويؾقة ايمصـافمة وسمضم

 واًمًتٚمٞمٙم٤مت واألـمٕمٛمت٦م واألُمتالح واعم٤ميمٞمٜمت٤مت اًمقرق صٜم٤مقم٦م ) : وسمشؿل اخلػقػة ايمصـافمة  أ(

 اًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م واعمٜمتج٤مت االؾمتخدام يقُمٞم٦م ي٦ماًمٙمٞمٛمٞم٤مو واألدوات اإلٟم٤مرة وأدوات واًمٌالؾمتؽ

  - (1) ( اعمٜمتج٤مت ُمـ ٟمٛمط أًمػ 366 اًمّمٜم٤مقم٦م هذه وشمْمؿ ،اجلٚمدي٦م واعمٜمتج٤مت واعمالسمس

 266 ُمتـ أيمثتر ُيقضمتد طمٞمت٨ُم  اًمّمتلم دم٤مرة ذم اًم٘مّمقى سم٤مألمهٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت هذه وشمتٛمتع

 ؿمت٤مُماًل  ٟمٔم٤مًُمت٤م اًمدوًمت٦م ؿمتٞمدت وًمتذًمؽ وُمٜمٓم٘مت٦م دوًمت٦م 106 ُمتـ أيمثر ذم شُم٤ٌمع ًمٚمتّمدير ؾمٚمٕم٦م

 اخلٞم٤مـمت٦م وآالت اًمتدراضم٤مت صٜم٤مقم٦م ًمتِمٛمؾ ومٞمف وشمقؾمٕم٧م اإلٟمت٤مج ًمزي٤مدة 5 اًمّمٖمػمة ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت

  -(8) واعمالسمس اًمًٚمع ُمـ وهمػمه٤م اًمٞمدوي٦م واًم٤ًمقم٤مت

 اًمتٜمٗمط وأٟم٤مسمٞمت٥م اًمٗمقالذي٦م واًمّمٗم٤مئح واًمّمٚم٥م احلديد ُمٜمتج٤مت ) : وسمضم ايمثؼقؾة ايمصـافمة ب(

)(3)- 

 صتٜم٤مقم٦م ُمثؾ اًمث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ذم واإلٟمت٤مج اًم٘مدرة شمٓمقير رضورة قمغم  اًمّملم أيمدت وىمد

 اًم٘مٞمتت٤مدة ورأت - واألؾمتتٛمٜم٧م ،واًمٌتتؽمول ،اًمٙمٝمرسم٤مئٞمتت٦م واًمٓم٤مىمتت٦م ،واًمٗمحتتؿ ،واًمّمتتٚم٥م احلديتتد

 اًمّمتحٞمح٦م اًمًٞم٤مؾمت٦م هتل اًمث٘مٞمٚمت٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ًمتٓمقير أوًمقي٦م إقمٓم٤مء ؾمٞم٤مؾم٦م أن اًمّملم ذم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اعمتٙم٤مُمٚمت٦م، اًمْمتخٛم٦م اعمّم٤مٟمع ُمـ قمدد إٟمِم٤مء شمؿ وًمذًمؽ -(1) اًمّمٞمٜمل ًمٚمِمٕم٥م اًمًٕم٤مدة ختٚمؼ اًمتل

      -(0) اعمقضمقدة اعمّم٤مٟمع وحتًلم شمقؾمٞمع وشمؿ

 اًمٕمٛمتؾ اًمّمتلم قمغم يم٤من صمؿ وُمـ ،االىمتّم٤مدي اهلٞمٙمؾ ذم اًمٌٜمٞم٤من حمقر اًمث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م شُمٕمد

 ُمتـ زراقمٞمت٦م دوًمت٦م اًمّمتلم أن طملم ذم - اًمث٘مٞمٚم٦م سم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت ًمٚمٕمٜم٤مي٦م اًمقىم٧م ُمـ اعمزيد إقمٓم٤مء قمغم

 قمغم احلّمقل ُمـ اًمّمٜم٤مقم٦م شمتٛمٙمـ ًمٙمل اًمزراقم٦م شمٜمٛمٞم٦م إمم اًمّملم ادمٝم٧م وًمذًمؽ ،األومم اًمدرضم٦م

 - األؾم٤مؾمٞم٦م ظم٤مُم٤مهت٤م

                                                 
 .      57( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .      151: جٌص١ٓ فٟ ػٙذ٘ح جٌؿذ٠ذ، ِشؾغ عحذك،  صـ ( ضؾٟ ْٚ 2)

 .      57( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .35( ٔر١ً عؼذ خ١ًٍ : جٌطؼ١ٍُ ٚجٌط١ّٕس ل دسجعس فٟ جٌّٕٛرؼ جٌص١ٕٟل،  ِشؾغ عحذك،  صـ 4)

صدـ                 َ، ١1225ح آع١ح جإلل١ّ١ٍس، جٌطرؼس جٌخحِغس، ِٕؾأز جٌّؼحسف، جإلعىٕذس٠س، ( ؾٛدز قغ١ٕٓ ؾٛدز: ؾمشجف5)

146. 
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 أن ًمٌت٨م أن ُمت٤م وًمٙمتـ ،م 1438 – 1424 قمت٤مُمل سمتلم ُم٤م اًمث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت واٟمخٗمْم٧م

 وًمذًمؽ ،اًمّمٜم٤مقمل اإلٟمت٤مج ًمقؾم٤مئؾ اعمقؾمع اًمٌٜم٤مء سمٗمْمؾ وذًمؽ ،م 1433 قم٤مم ٟمِم٤مـمٝم٤م اؾمتٕم٤مدت

  - اعم٤ميض اًمٕم٤مم قمـ وٕمًٗم٤م 18،4 إمم ،م 1433 ًمٕم٤مم اًمث٘مٞمٚم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م طمجؿ وصؾ

 هلتذه اًمًتٜمقي٦م اإلٟمت٤مضمٞمت٦م اًمٓم٤مىمت٦م شمتج٤موز اًمتل اًمٙمٌػمة واًمّمٚم٥م احلديد ُمّم٤مٟمع واٟمتنمت

 ،اًمٌت٤مرد قمتغم سم٤مًمدًمٗمٜمت٦م اًمًتٞمٚمٞمٙمقٟمٞم٦م اًمٗمقالذيت٦م اعمتقاد ُمتـ شمٜمتت٩م واًمتتل ،ـمتـ   ُمٚمٞمقن اعمّم٤مٟمع

 اؾمتتٓم٤مقم٧م وًمتذًمؽ ،اًمتٜمٗمط سم٤مؾمتخراج اخل٤مص٦م واألٟم٤مسمٞم٥م ٟمؽسم٤مًمز اعمٓمٚمٞم٦م اًمٗمقالذي٦م واًمّمٗم٤مئح

 -(1) اًمٗمقالذ ُمـ ٟمقع 1166 ُمـ أيمثر صٝمر اًمّملم

 اآلالت إٟمتت٤مج قمتـ ومْمتاًل  ،اعمجت٤مل هتذا ذم %46 سمٜمًت٦ٌم اًمذايت االيمتٗم٤مء اًمّملم وطم٘م٘م٧م

 ،سم٤مًمتٕمتتديـ اخل٤مصتت٦م واًمث٘مٞمٚمتت٦م اًمٕم٤مديتت٦م واآلالت واعم٘متت٤ميٞمس واهلٜمدؾمتتٞم٦م اًمزراقمٞمتت٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمتت٦م

 اًمّمتٝمر وأومران األـمٕمٛم٦م وآالت واًمًٞم٤مرات اعمح٤مُمؾ ويمراد اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م واألضمٝمزة يمٞمٜم٤متواعم٤م

 اًمٜمٗمط شمٜم٘مٞم٥م وآالت اًمٗمحؿ اؾمتخراج وُمٕمدات اًمٙمٝمرسم٤مء شمقًمٞمد وُمٕمدات اًمًٙم٥م وآالت اًمٕم٤مزم

  -(8) اًمزضم٤مج إٟمت٤مج وظمٓمقط ،اًمٙمٞماموي٦م اًمّمٜم٤مقم٦م وآالت

 ،ُمٜمتف اًمٜم٤مشم٩م ًم٘مٚم٦م اًمٌالد ذم اًمّمٚم٥م شمقومر قمدم ُمِمٙمٚم٦م طمؾ قمغم اًمّملم ذم اًمٕمٚمامء دأب وًم٘مد

 اجل٤مُمٕمت٤مت ُمتـ اًمٌت٤مطمثلم سمٕمتض سمٛمٕم٤موٟم٦م Shogen ؿمقضمـ ل اعمٕم٤مدن ذم اخلٌػم اًمٕم٤ممل وومؼ طمتك

 ؿمت٤مٟم٩م : األسمحت٤مث هتذه ذم أصمتره اىمتٗمك وىمد األؾمقد احلديد ُمـ يمتٚم٦م صٜمع ذم اًمٌحقث وُمٕم٤مهد

 سمٕمتض يٕمت٤موهنؿ اعمٕمدٟمٞمت٦م األسمحت٤مث وُمٕمٝمد قمٚمامء ُمـ مج٤مقم٦م رأس قمغم Shange Shopy ؿمقي

 جمٝمقداهتؿ يمٚمٚم٧م طمتك ،اًمّملم ضم٤مُمٕم٤مت وسمٕمض اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمرايمز خمتٚمػ ُمـ واًمٕمٚمامء اعمٝمٜمدؾملم

 ُمت٤م رسمتع شمٌٚمغ ىمٚمٞمٚم٦م سمٜمٗم٘م٤مت اًمٓمٌٞمٕمل احلديد ىمقشمف ذم يٗمقق صٜم٤مقمل طمديد صٜمع وأُمٙمـ سم٤مًمٜمج٤مح

 قمتغم ٜمٓمترةىم روعتُمِم وشمٜمٗمٞمذ سمٜم٤مء ذم األصمر أيمؼم هلذا ويم٤من ،اعمٜم٤مضمؿ ُمـ اؾمتخراضمف قمغم يٜمٗمؼ يم٤من

  - (3)سم٠مهه األىمَم اًمنمق ذم سمؾ وه٤من ذم ىمٜمٓمرة أيمؼم وشُمٕمد اًمٞم٤مٟمجتز هنر

                                                 
 .     23( ئذشج١ُ٘ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ  1)

 .      57ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص2١)

 .      162 - 165( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)
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 األؾمتقاق ُمٜمتج٤مهتت٤م ودظمٚمت٧م ُمرشمٗمٕمت٦م إٟمت٤مضمٞمت٦م ىمدرة ذات االشمّم٤مالت صٜم٤مقم٦م وأصٌح٧م

 زيت٤مدة قمتغم احلٙمقُمت٦م وأىمتدُم٧م ،%36 ؾمتٜمقي ٟمٛمتق سمٛمٕمتدل اًمّمتٜم٤مقم٦م هذه واطمتٗمٔم٧م اًمٕم٤معمٞم٦م

 وذًمؽ ،( م 8666 – 1441 ) اًمت٤مؾمٕم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ظمالل اعمج٤مل هذا ذم اًمتدرجيٞم٦م ُم٤ًممهتٝم٤م

  -(1) اًمتٜم٤مومًٞم٦م اًم٘مدرة وزي٤مدة ًمرومع

 ،م1401 قمت٤مم اًمّمتلم ذم اًمٗمْمت٤مئٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت شم٠مؾم٧ًم وم٘مد اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت قمـ أُم٤م

 ُمتـ ذيمت٤من رئٞمًٞم٦م وسمّمٗم٦م طم٤مًمًٞم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦م سم٤مًمّمٜم٤مقم٤مت واإلٟمت٤مج اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمتقمم

 ،اًمٗمْمت٤مء وشمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمٕمٚمتقم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمنمتيم٦م : مهت٤م ظم٤مصت٦م سمّمٗم٦م يمٌػمة ٤ًمتُم١مؾم جمٛمققم٦م

 ،اًمًتٜمقات قمنمتات اؾمتتٛمر شمٓمتقير ظمتالل وُمـ - اًمٗمْم٤مء وصٜم٤مقم٤مت ًمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمنميم٦م

 ،واالظمتٌت٤مر اإلٟمتت٤مج ،اًمتّمتٛمٞمؿ ،اًمٌحت٨م جيٛمتع يم٤مُمؾ ٟمٔم٤مم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٗمْم٤مء صٜم٤مقم٤مت ؿمٙمٚم٧م

 ٟمٔمت٤مم وؿمتٙمٚم٧م ،اًمٗمْمت٤مئل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وٟمٔم٤مم قمديدة صٜم٤مقمٞم٦م أىمامر شمٓمٌٞم٘م٤مت ٟمٔم٤مم وم٠مىم٤مُم٧م

 ،احل٤مُمٚمت٦م اًمّمتقاريخ ،اعمقضمٝمت٦م اًمّمتقاريخ ُمـ اعمٜمتج٤مت هٞم٤ميمؾ يتٜم٤مول ،اًمٜمٓم٤مق يم٤مُمؾ صٜم٤مقمل

 واؾمٕم٦م اعمج٤مالت ُمـ وهمػمه٤م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر شمٓمٌٞم٘م٤مت وأٟمٔمٛم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر ،اًمٗمْم٤مء ؾمٗمـ

 شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ،اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر شمٓمٌٞم٘م٤مت ذم يمٌػم شم٘مدم اًمّمٞمٜمل اعمدين اًمٗمْم٤مء طم٘مؼ وىمد - اًمٜمٓم٤مق

 ُمت٤م إـمالق شمؿ وىمد - اعمج٤مالت ُمـ وهمػمه٤م ًمألومراد احل٤مُمٚم٦م اًمٗمْم٤مء رطمالت ،احل٤مُمٚم٦م اًمّمقاريخ

 وسمٚمٖمت٧م ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م ل اًمٙمؼمى( )اعمًػمة  شمِم٤مٟمٖمتِمٜمغ ل ؾمٚمًٚم٦م ُمـ طم٤مُماًل  ص٤مروظًم٤م 36 قمـ يزيد

 األىمتامر ُمتـ قمديتدة ألٟمتقاع ٜم٤مقم٦مواًمّم اًمٌح٨م قمغم اًم٘مدرة اًمّملم متتٚمؽ يمام %48 اًمٜمج٤مح ٟم٦ًٌم

 ذم اًمتتحٙمؿ ،اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م األىمتامر شمتدوير إقمت٤مدة ذم سم٤مًمٕم٤ممل ُمت٘مدم ُمًتقى إمم ومقصٚم٧م ،اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

 - اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م جمت٤مالت ُمتـ وهمػمهت٤م اعمتتزاُمـ اعمقوع حتديد ،األوو٤مع ذم اًمتحٙمؿ ،اعم٤ًمرات

 وهتل ،اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م األىمتامر رشمتدوي إقم٤مدة شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمت٘مـ اًمٕم٤ممل ذم دوًم٦م صم٤مًم٨م هل اًمّملم وشُمٕمتؼم

  -(8) ُمًت٘مٚم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م سم٤مًمٌح٨م شم٘مقم اًمٕم٤ممل ذم دوًم٦م ظم٤مُمس

                                                 
 .       25( ئذشج١ُ٘ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

ٚأخشٚ( 1) غ ضؾ١حْ  ٛٔج غ ل محسجش، ٕذ ١ٕس ػرش ٌج ص١ ٌٕؾش ٌج ٌٍص١ٓ، دجس ج طٕٟ  ذفحع جٌٛ  .  27 – 26َ، صـ صـ  2212ْ : ٌج
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 اًمدىمٞم٘مت٦م واًمّمتٜم٤مقم٤مت واإلًمٞمٙمؽموٟمٞمت٤مت اعمٕمٚمقُمت٤مت صٜم٤مقم٦م شمٓمقرت ،م 1423 قم٤مم وُمٜمذ

 ،واالشمّمت٤مالت ويتر واًمًتقوم٧م سم٠مٟمقاقمٝمت٤م واحل٤مؾمت٤ٌمت اًمٙمٛمٌٞمقشمر سم٠مضمٝمزة اخل٤مص٦م واًمّمٜم٤مقم٤مت

 طمتتك واهلقاشمتػ واالؾمتؽميق اًمتٚمٞمٗمزيتقن صٜم٤مقم٦م جم٤مل ذم ٕم٤مملاًم دول ـمٚمٞمٕم٦م إمم اًمّملم ودظمٚم٧م

 82 ًمٚمخت٤مرج اًمّمت٤مدرات ىمٞمٛمت٦م ووصتٚم٧م يقان ُمٚمٞم٤مر 316 اعمج٤مل هذا ذم ُمٌٞمٕم٤مهت٤م جمٛمؾ سمٚمٖم٧م

  -(1) أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر

 اًمٞمقُمٞمت٦م ًمٚمحٞم٤مة اًمالزُم٦م اعمٜمتج٤مت صٜم٤مقم٦م شمٓمقير قمغم ،م 1423 قم٤مم سمٕمد اًمّملم وطمرص٧م

 اًمّملم وم٠مٟمِم٠مت ًمٚمتّمدير- يمٛمٞم٤مت قمغم قمالوة اعمحكم االؾمتٝمالك لشمٙمٗم سمٙمٛمٞم٤مت اًمٕم٤مم ًمٚمٛمقاـمـ

 وآالت اهلتقاء وُمٙمٞمٗمت٤مت واًمٖمًت٤مالت واًمثالضمت٤مت ،اعمٚمقٟمت٦م اًمتٚمٞمٗمزيقٟمت٤مت صتٜم٤مقم٦م اًمٕمدم ُمـ

  -(8) اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمًؽميق وُمٕمدات اعمدجم٦م اًمٗمٞمديق وأىمراص اًمٗمٞمديق وأضمٝمزة واًم٤ًمقم٤مت اًمتّمقير

 هتذا ذم   اًمٕم٤معمٞمت٦م األؾمتقاق ودظمٚم٧م ،ّمديره٤موشم اًمًٗمـ صٜم٤مقم٦م جم٤مل ذم اًمّملم وشم٘مدُم٧م

 صتٜم٤مقم٦م جمت٤مل أيًْمت٤م دظمٚم٧م ،ضمديدة ُمرطمٚم٦م دظمٚم٧م ىمد اًمًٗمـ صٜم٤مقم٦م أن إمم يرُمز وهذا اعمج٤مل

 لادىلو لضمٞمتت٤مل ؾمتٞم٤مرة ُمثتؾ (3) اجلتقدة قم٤مًمٞمت٦م وأظمرى ُمتقؾمٓم٦م ؾمٞم٤مرات ُمٜمٝم٤م سم٘مقة اًمًٞم٤مرات

  -(1) م 1443 قم٤مم دوالر ُمٚمٞم٤مر 06،1اًمًٞم٤مرات ص٤مدرات وطم٘م٘م٧م ل ؾم٤مٟمت٤مٟم٤ملو

 اعمْمت٤موم٦م واًم٘مٞمٛمت٦م اعمتخٚمٗمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ذات اعمٜمتجت٤مت ُمتـ يمثػم اًمّملم ذم اآلن يقضمد 

 شمٜمٗمّمتؾ أظمترى ٟم٤مطمٞمت٦م وُمتـ ،ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا ،قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمٚم٥م ُمـ أيمثر ُمٜمٝم٤م اعمٕمروض ،اعمٜمخٗمْم٦م

 م 8661 قمت٤مم ذم - سمٓمٞمئت٦م اًمتّمتٜمٞمع وظمٓمتقات ،االىمتّم٤مد قمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صمامر ُمـ يمثػم

  اعمج٤مالت دًمٞمؾ ) ُمًٕم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ووزارة اًمتٜمٛمٞم٦م ًمتخٓمٞمط اًمدوًم٦م جلٜم٦م أصدرت

                                                 
 .       25( ئذشج١ُ٘ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 2)

 .      62( ؽٛلٟ ؾوي : جٌص١ٓ جٌطؿشذس ٚجٌطكذٞ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

َ،  صددـ 1225س جٌؿّح١٘ش٠ددس ٌٍٕؾددش، ١ٌر١ددح، : جإلػددذجد ٌٍمددشْ جٌٛجقددذ ٚجٌؼؾددش٠ٓ، ضشؾّددس ٔظ١ددش ؾح٘ددً، جٌددذج( ذددٛي و١ٕددذٞ 4)

122     . 

 .      24( ئذشج١ُ٘ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 5)
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 اعمجت٤مالت هذه شمٜمتنم - ( أوًمٞم٦م سمّمقرة    اًمتٓمقر ادم٤مه اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمتّمٜمٞمع اًمرئٞمًٞم٦م

 اعمت٘مدُمت٦م واًمٓم٤مىم٦م اعمت٘مدُم٦م واًمّمٜم٤مقم٦م احلديث٦م واعمقاد واألدوي٦م واًمٓم٥م واًمٌٞمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت ذم

 احلديثت٦م واًمزراقمت٦م واًمٗمْمت٤مء واًمٓمتػمان ًمٚمٛمتقارد اًمِمت٤مُمؾ واالؾمتتخدام اعمت٘مدُم٦م اًمٌٞمئ٦م مح٤مي٦مو

 -(1) صٜم٤مقم٤مت قمنم ُمـ وهمػمه٤م احلديث٦م واعمقاصالت

 اًمٕم٤مًمٞمت٦م اعمْم٤موم٦م واًم٘مٞمٛم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات اًمّمٜم٤مقم٤مت ًمٜم٦ًٌم اعمًتٛمر االرشمٗم٤مع وُمع 

 قمت٤مم ومٗمتل - ىمقيت٦م دم٤مريت٦م دوًمت٦م إمم يمٌتػمة ي٦مدم٤مر دوًم٦م ُمـ اًمّملم شمتحقل ،اًمقـمٜمل االىمتّم٤مد ذم

 ،هلت٤م ممتثاًل  اعمٕمٚمقُم٤مت صٜم٤مقم٦م شمتخذ واًمتل اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات اًمّمٜم٤مقم٦م أٟمجزت ،م 8661

 اًمٜم٤مشم٩م جمٛمؾ ذم اطمتالهل٤م ٟم٦ًٌم ودم٤موزت %،83،1 سمزي٤مدة يقان ُمٚمٞم٤مر 111،1 سم٘مٞمٛم٦م ُمْم٤موم٦م ىمٞمٛم٦م

 ريمٞمتزة صتٜم٤مقم٦م اًمٕم٤مًمٞمت٦م ًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤ما ذات اًمّمتٜم٤مقم٦م أصٌح٧م وسمذًمؽ - ُمرة ألول %0 اًمقـمٜمل

  -(8)اًمّمٞمٜمل اًمقـمٜمل ًمالىمتّم٤مد

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م صتٜم٤مقم٤مت زيت٤مدة ىمٞمٛم٦م ٟم٦ًٌم ؾمؽمشمٗمع ،م 8660 قم٤مم إمم ،اعمٕمٜمل ًمٚمٜمٔم٤مم ووومً٘م٤م

 ٟمًت٦ٌم وشمرشمٗمتع ،%1 إمم م 8666 قمت٤مم %1 ُمتـ اعمحتغم اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم ُمـ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

 ٟمحتق إمم م 8666 قم٤مم %11،4 ُمـ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمّم٤مدرات سملم ُمـ اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ص٤مدرات

80-%  

 اًمٜم٤مهْمت٦م اًمٌحريت٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت : وهك اًمّملم ذم اًمتٓمقير شمٜمتٔمر ُمٝمٛم٦م ؾمٌع صٜم٤مقم٤مت هٜم٤مك

 اًمري٤موتٞم٦م واًمّمتٜم٤مقم٦م اًمِمتٞمخقظم٦م وصتٜم٤مقم٦م واًمراطمت٦م االؾمتجامم وصٜم٤مقم٦م اًمٌٞمئ٦م مح٤مي٦م وصٜم٤مقم٦م

 يمٌتػمة يم٤مُمٜمت٦م ذات وهتل ،هلت٤م ٙمٛمٚمت٦ماعم واًمّمتٜم٤مقم٤مت اًمزراقمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمقم وصٜم٤مقم٦م

  -(3) ًمتٓمقيره٤م

                                                 
 .       62صـ ( ِحوٗ ٌٟٚ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، 1)

 .    25 -22َ، ذى١ٓ، صـ صـ  2226( دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س : جٌطؼحْٚ جاللطصحدٞ جألؾٕرٟ فٟ جٌص١ٓ، 2)

 .       64 - 62( ِحوٗ ٌٟٚ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 3)
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 جيري احلديث٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمّمٜم٤مقم٦م جم٤مالت ذم ًمٚمٌحقث وُمٕمٝمًدا ُمريمًزا 818 اًمّملم وذم

 ،ًمٚمٛمٕمٚمقُمت٤مت ضمديتد اؾمتِمت٤مري ُمريمتز إٟمِمت٤مء يتتؿ يمام ،اًمًقق آًمٞم٤مت وومؼ هل٤م ضمذري إصالح

  -(1) اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م ًمتٓمٌٞمؼ وُمريمز

 : ايمدويمة مستوى فمعم ايمتؽـويموصمقا واجلديدة ايمعايمقة ةايمصـافمق ايمتـؿقة مـاؿمق *

 واًمتحتدي٨م اإلصتالح أضمتؾ ُمتـ اخل٤مصت٦م االىمتّمت٤مدي٦م اعمٜمت٤مـمؼ سمٜمٔمت٤مم اًمّمتلم وأظمذت

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اعمٝمت٤مرات ًمتتقومػم ُمتخّمّمت٦م يم٠مدوات االىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ واقمتؼمت ،واًمتٓمقير

 االىمتّمت٤مد ذم األؾم٤مؾمتٞم٦م ث٤متًمٚمتحتدي اًمٓمٛمتقح اًمؼمٟمت٤مُم٩م ًمتح٘مٞمؼ اًمدوًم٦م حتت٤مضمٝم٤م اًمتل اعمت٘مدُم٦م

 سم٠مىمتؾ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمدول ُمـ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٜم٘م٤مسمٞم٦م واعمٕمدات اعمٝم٤مرات اؾمتػماد ـمريؼ قمـ اًمّمٞمٜمل

 ُمتـ اًمذاشمٞم٦م اًم٘مدرات شمٓمقير ُمراقم٤مة ُمع واالىمتّم٤مدي األيديقًمقضمل اًمّمٕمٞمديـ قمغم ممٙمٜم٦م شمٙمٚمٗم٦م

 اعمٜم٤مـمؼ وىمٞم٤مم ،اًمالزُم٦م ٦ماًمٕمٚمٛمٞم اًمٌحقث سمتٓمٌٞمؼ اًمقاردات حمؾ اإلطمالل إؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٓمٌٞمؼ أضمؾ

  وشمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ضمديدة إداري٦م ُمٝم٤مرات الؾمت٘مدام ُمت٘مدُم٦م ىم٤مقمدة اًمّملم أقمٓمك اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م

 ُمـ طمٞم٨ُم  ومٜمٞم٦م يمٛمختؼمات شمٕمٛمؾ اعمٜم٤مـمؼ هذه وشمٔمؾ ،احلديث٦م اإلداري٦م األؾم٤مًمٞم٥م وشمٕمٚمؿ ،ُمت٘مدُم٦م

 - (8) اًم٘مقُمل االىمتّم٤مد ُم٦مخلد اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث وشمٓمٌٞمؼ اإلصالطمٞم٦م اإلضمراءات اظمتٞم٤مر يتؿ ظمالهل٤م

 ُمٝمٛمت٦م ظمٓمقة ذم   اًمّملم إمم ًمٚم٘مدوم األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات ل سمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو دٟم٩م ل ؿمجع وًم٘مد

  اًمٖمرض هذا وألضمؾ ،اخل٤مرج ُمـ اًمقاردة احلديث٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مؾمتخدام اًمقـمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ًمدقمؿ

 Economic zones ل Special (SEZ) ل   اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م سم٤معمٜم٤مـمؼ ل قمرف ُم٤م إٟمِم٤مء ذم سمدأ

 االؾمتثامرات دمد وطمتك اًمٕم٤ممل أٟمح٤مء يمؾ ُمـ اعمًتثٛمريـ ًمٜمِم٤مط ُم٘م٤مًرا ًمتّمٌح 5 م 1436 قم٤مم ُمٜمذ

 هلت٤م وىمتدُم٧م يمٌتػمة رضيٌٞمت٦م إقمٗمت٤مءات ُمٜمحٝمت٤م شمتؿ ،اعمٜم٤مـمؼ شمٚمؽ ذم ًمٚمٕمٛمؾ ىمقًي٤م داومًٕم٤م األضمٜمٌٞم٦م

  إدارة ذم ػمةيمٌ صالطمٞم٤مت أصح٤مهب٤م وإقمٓم٤مء - ُمٜمٝم٤م واخلروج اًمّملم إمم ًمٚمدظمقل اًمتًٝمٞمالت

                                                 
 َ  .    125( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 .     ٠162حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ  ( 2)
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 إلٟمِم٤مء سم٤مإلو٤موم٦م ( اخل٤مص٦م يم٤مًمٌٜمقك ) ُم٤مًمٞم٦م هٞمئ٤مت سم٢مىم٤مُم٦م هلؿ اًمًامح وشمؿ سمؾ روقم٤مهتؿتُمِم

 أن ذم  اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞمت٤مدة رهمٌت٦م شمٕمٙمتس يمٚمٝمت٤م اإلضمتراءات هذه ويم٤مٟم٧م - اعم٤مًمٞم٦م ًمألوراق أؾمقاق

   -(1) احلرة اًمًقق آًمٞم٤مت قمغم اقمتامًدا اًمتحدي٨م ذم هدومٝم٤م اعمت٘مدم اًمٕم٤ممل ُيِم٤مريمٝم٤م

  طمصائص زمعدة ايمتؽـويموصمقا فمايمقة اخلاصة ايمصـافمقة اظمـاؿمق هذه وسمتؿقز :  

 يمٌػم قمدد ُيقضمد طمٞم٨ُم  ،اعمتقؾمٓم٦م أو اًمٙمٌػمة سم٤معمدن واىمتّم٤مدي٦م وُمتٓمقرة ضم٤مذسم٦م ُمٜم٤مـمؼ ذم شم٘مع ,

 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م إُمٙم٤مٟمٞم٤مت هب٤م يتقاومر واًمتل اعمالئٛم٦م اًمٕمامًم٦م شمقومر اًمتل واجل٤مُمٕم٤مت اعمٕم٤مهد ُمـ

 - يمٌػمة قمًٙمري٦م ُمِم٤مريع هب٤م ُيقضمد اًمتل ـمؼاعمٜم٤م ويمذًمؽ

 ُمتـ ضمزء شمٙمقن أن يٛمٙمـ يمام ،األظمرى األٟمقاع ُمٜم٤مـمؼ ُمـ أصٖمر ُم٤ًمطمتٝم٤م شمٙمقن اًمٖم٤مًم٥م ذم ,

  - اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ أو اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ

 دامًمالؾمتتخ وتٞم٘م٦م طمدود ذم وًمٙمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م سمٛمٜم٤مـمؼ اخل٤مص٦م اعمزاي٤م سمٜمٗمس شمتٛمتع ,

 واحلقاومز اعمزاي٤م هبذه شمتٛمتع أن يٛمٙمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وقم٤مًمٞم٦م ضمديدة اًمنميم٤مت اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ ومٕمغم

 أٟمِمتٓمتٝم٤م وشُمٕمتتؼم ،حمتددة ومتؽمة ظمتالل ُمٕمٞمٜم٦م وُم٘م٤ميٞمس ُمٕم٤ميػم قمغم سمٜم٤مء اظمتٞم٤مره٤م يتؿ وًمٙمـ

 -(8) ل اًمتًقيؼ ،اًمتّمٜمٞمع ،واًمتج٤مرة         اًمتٜمٛمٞم٦م ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمحقث ل اًمرئٞمًٞم٦م

 وشمِمتقه٤مى ؿمٜمتِمـ : هل ظم٤مص٦م اىمتّم٤مدي٦م ُمٜم٤مـمؼ مخس م 1436 قم٤مم اًمّملم أٟمِم٠مت وىمد

  -(3)ه٤ميٜم٤من وُم٘م٤مـمٕم٦م ومقضمٞم٤من ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم وؿمٞم٤مُمـ ىمقاٟمٖمدوٟمغ ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم وؿم٤مٟمتق

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م احلٙمقُمت٦م ىمررت ،االىمتّم٤مدي االٟمٗمت٤مح قمٛمٚمٞم٦م ُمـ ويمجزء م 1431 قم٤مم سمداي٦م ُمع

 ٟمٓمٚمتؼ أن أيًْمت٤م ومٞمٛمٙمـ ًمذًمؽ – اًم٤ًمطمؾ سمٓمقل قًمقضمٞم٦مواًمتٙمٜم االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ إٟمِم٤مء

 سم٤مقمت٤ٌمرهت٤م االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م ىمْمتٞم٦م ذم ـمٚمٞمٕمًٞمت٤م دوًرا ًمتٚمٕم٥م – اعمٗمتقطم٦م اًم٤ًمطمٚمٞم٦م اعمدن قمٚمٞمٝم٤م

  - اًمًقق اىمتّم٤مد قمغم اإلـمالًم٦م

                                                 
 .      256( ٠حعش ػٍٝ ٘حؽُ : ِغطمرً جٌص١ٓ فٟ جٌٕظحَ جٌذٌٟٚ جٌؿذ٠ذ، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

 –جٌصد١ٓ  –س ذد١ٓ ) ِصدش ( ِكّذ فإجد ِكّذ ئِحَ : دٚس جٌّٕحطك جٌكدشز فدٟ ض١ّٕدس جٌصدحدسجش فدٟ ِصدش دسجعدس ِمحسٔد2)

 .     57َ، صـ   2212وٛس٠ح جٌؿٕٛذ١س (، سعحٌس ِحؾغط١ش غ١ش ِٕؾٛسز، ؾحِؼس ػ١ٓ ؽّظ، و١ٍس جٌطؿحسز،  

 .     25 - 16( دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س : جٌطؼحْٚ جاللطصحدٞ جألؾٕرٟ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 3)
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 اخل٤مص٦م ُمٜم٤مـم٘مٝم٤م ُمٜمح ظمالهل٤م ىمررت ُُمتٛمِٞمزة ؾمٞم٤مؾم٤مت ووع اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م ىمررت وًم٘مد

  -(1) اعمج٤مورة األىم٤مًمٞمؿ ُمع ًمٚمتٕم٤مُمؾ احلري٦م وإقمٓم٤مء ُمًت٘مٚم٦م إدارة هل٤م حشمّمٌ أن ذم احلؼ

 اظمجؿعات إلكشاء الزمة حماور أرزمعة يمؾعؾوم احلؽومقة ايمؾجـة ومدمت م 1985 مارس وذم

 : دم متثؾت وايمعايمقة اجلديدة ايمتؽـويموصمقة زمايمصـافمات اخلاصة

 - اعمريمزي٦م احلٙمقُم٦م سمقاؾمٓم٦م اًمتحتٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م حتًلم 

  - وطم٤ًمؾمٞم٦م ضم٤مذسمٞم٦م ذات ُمٜم٤مـمؼ ذم شمٙمقن 

  - وُمت٘مدُم٦م وُمتخّمّم٦م صٖمػمة سمٛمنموقم٤مت اعمٜم٤مـمؼ شمٜمِم٠م 

  -(8) اًمّمٜم٤مقم٤مت هلذه اًمدقمؿ سمت٘مديؿ اًمدوًم٦م شم٘مقم 

 يدقمؿ سمحٞم٨م سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام واًمتٙم٤مُمؾ اًمتٕم٤مون إجي٤مد اًمٞمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م واألىم٤مًمٞمؿ اعم٘م٤مـمٕم٤مت وحت٤مول

 اًمتٕمت٤مون ُمتـ ٟمققًمت٤م حمدصمت٦م اىمتّمت٤مدي٦م ؽمم٤مًم صمالث إـم٤مر ذم اعم٘م٤مـمٕم٤مت ومٕمٛمٚم٧م ،سمٕمًْم٤م    سمٕمْمٝم٤م

 فموعم اظماميموك وهوذه ايمصوقـقة االىمتّمت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م إطمداث أضمؾ ُمـ سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام واًمّمٜم٤مقمل اًمٕمٚمٛمل

  : اآلسمقة ايمثالث اظمستويات

  : ويضم ،األول اظمستوى -1

  - وؿم٤مٟمدوٟم٩م وهٞمٜم٤من هٞمٌل وُم٘م٤مـمٕم٤مت شمٞم٤مٟمجلم وشمِمٛمؾ اًمٙمؼمى سمٙملم أ(  

  - وٟم٤مٟمجٜم٩م وه٤مٟمجِمق وؾمقضمق ي٤مٟمجتًك هنر دًمت٤م ب( 

  - وشمِمجٞم٤مٟم٩م ضمٞم٤مٟمجًق ُم٘م٤مـمٕمتل ضمت( 

  - ( وٟمجق طمقل واعمٜمٓم٘م٦م ومقضمٞم٤من ) األوؾمط اًم٤ًمطمؾ د( 

  - يمقٟم٩م وهقٟم٩م وؿمٜمجـ وهٞمٜم٤من ضمقاٟمدوٟم٩م ويِمٛمؾ اًمذه٥م ؾم٤مطمؾ هت( 

  - ًمٚمتّمدير اعمقضمف اًمٜمٛمق اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت أؾمٚمقب وشمٚمتزم شم٘مدًُم٤م األيمثر اًمٕمٛمد هذه وشُمٕمد

                                                 
 .     11ل دٔؽ ؽ١حٚ ذ١ٕؽ ل، ِشؾغ عحذك، صـ  ( ؾؼفش وشجس أقّذ : ل جٌص١ٓ ذؼذ سق١ً 1)

                     ( ؽددددٝ ضؾدددد١حٚ ؾ١ددددٛجْ، ضؾددددحٔغ آٜ ؽدددد١ٛ : جٌؼٍددددَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١دددددح ٚجٌطشذ١ددددس ٚجٌطؼٍدددد١ُ فددددٟ جٌصدددد١ٓ، ِشؾددددغ عدددددحذك، 2)

 .     71صـ  
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  : ويضم ،ايمثاين اظمستوى -2

 وهقٟمتت٤من هتتقي وُم٘م٤مـمٕمتت٤مت وؿم٤مٟمجِمتت٤مه ووهتت٤من ) ويِمتتٛمؾ اًمٞم٤مٟمجتزتت وؾمتتط     أ( 

 - ( وأٟمقي وضمٞم٤مٟمجٌم

  (- ودوٟمجل وؿمٜمدو ؿمقٟمٙمٜم٩م ) ويْمؿ ؾمٞمٙمقان ؾمٝمؾ ب( 

  - وه٤مرسمـ وؿم٤مٟمجِمقن وؿمٜمٞم٤مٟم٩م داًمٞم٤من ذم اًمنمىمٞم٦م اًمِمامًمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمدن ضمت( 

 اًمٌتتديؾ ٟمٛمتق اؾمتتؽماشمٞمجٞم٤مت ذم شمًتٝمؿ ُمٝمٛمت٦م ٦مصتتٜم٤مقمٞم ىمقاقمتد هلت٤م اًمثالصمتت٦م اًمٕمٛمتد وهتذه

  - االؾمتػمادي

  : ويضم ،ايمثايمث اظمستوى -3

  - وضمقاٟمٌم وضمقجيق يقٟم٤من وُمٜم٤مـمؼ يمقُمٜم٩م ويِمٛمؾ اًمنمىمل اجلٜمقي احلد    ( أ

  - وأوروُمٙمل ؿمٞم٤من سملم ومٞمام اًمٙمٌػم اًمٖمرب ( ب

 دياالىمتّمت٤م اًمٜمٛمتق زيت٤مدة أضمؾ ُمـ اعمج٤مورة اآلؾمٞمقي٦م اًمدول ُمع اعم٘م٤مـمٕم٤مت هذه وشمتٕم٤مون

  -(1) اًمٕمٚمٛمل اًمت٤ٌمدل وزي٤مدة

 اعمٜم٤مـمؼ أومم هل ( ضمقاٟمٖمتِمق ،أوه٤من ،ؿمٜمٖمٝم٤مي ،سمٙملم ) يم٤مٟم٧م اًم٘مقاقمد شمٚمؽ ُمـ واٟمٓمالىًم٤م

 وذًمتؽ ،م 1430 يقًمٞمق ذم ُمٜمٓم٘م٦م أول وُأٟمِمئ٧م ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م جمٛمٕم٤مت هب٤م اٟمٓمٚم٘م٧م اًمتل

 سمت وؾمٛمٞم٧م سمِمٜمتِمـ اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م واعمٜمٓم٘م٦م ًمٚمٕمٚمقم اًمّملم أيم٤مديٛمٞم٦م سملم اًمتٕم٤مون ظمالل ُمـ

  -(8) ل ًمٚمٕمٚمقم ؿمٜمتِمـ جمٛمع ل

                                                 
                            ( ٠حعددددددش ِصددددددطفٝ ِكّددددددذ : جٌركددددددع جٌؼٍّددددددٟ ذحٌؿحِؼددددددحش فددددددٟ وددددددً ِددددددٓ جٌصدددددد١ٓ ٚئٔؿٍطددددددشج،  ِشؾددددددغ عددددددحذك، 1)

 .     162 -161صـ صـ 

وٛس٠دح  –جٌصد١ٓ  –ِكّذ فإجد ِكّدذ ئِدحَ : دٚس جٌّٕدحطك جٌكدشز فٟد ض١ّٕدس جٌصدحدسجش فٟد ِصدش دسجعدس ِمحسٔدس ذد١ٓ ) ِصدش ( 2)

 .        56جٌؿٕٛذ١س (، ِشؾغ عحذك، صـ 
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 )  داًمٞمت٤من ذم ُمٜمٓم٘مت٦م 11 ُأٟمِمتئ٧م م 1433 قمت٤مم وطمتتك م 1431 قمت٤مم ُمـ اًمٗمؽمة وظمالل

Dalian ،) شمِمتتتتٞمٜمٝمقادوا ( Qinhuangdao )، شمٞمتتتت٤مٟمجلم ( Tianjin)، ي٤مٟمتتتتت٤مى  ( Yantai)، 

 ) ؿمت٤مٟمٖمٝم٤مي ،( Nantong )    تقٟمغٟم٤مٟم ،( Lianyungang ) ًمٞم٤مٟمٞمقٟم٘م٤مٟمغ ،( Qingdao ) شمِمٞمٜمٖمداو

Shanghai )، ٟمٞمٜمٖمٌقه ( Ningbo )، ووٟمتِمتق(Wenzho)، ومقشمِمتق  ( Fuzhou )، ىمقاٟمٖمتِمتق ( 

Guangzhou ،) (شمِمٞم٤مٟمجٞم٤مٟمغ Zhanjiang )، سمٞمٝم٤مي ( Beihai ) (1)- 

 اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمّمٜم٤مقم٦م شمٜمٛمقي٦م ُمٜمٓم٘م٦م أول اًمرئٞمز اًمؼم ذم ُأٟمِمئ٧م ،م 1433 ُم٤ميق ذم

 اًمتٜمٛمقي٦م اعمٜم٤مـمؼ ؿمٝمدت ذًمؽ سمٕمد - سمٌٙملم ل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م شمِمقٟمٖم٘مقاٟمتًقن ل طمدي٘م٦م – يدةاجلد

 سمٜمت٤مء ًمدومع ُمٝمٛم٦م ىمقة ًمتّمٌح 5 ؾمٜم٦م ريـتقمِم ُمٜمذ وم٤مئ٘م٦م هيٕم٦م شمٜمٛمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م

  -(8) اًمّمٞمٜمل اًمقـمٜمل االىمتّم٤مد

 ُمٜمٓم٘مت٦م 81 احلٙمقُمت٦م اقمتٛمتدت م 1441 ُمت٤مرس إمم م 1433 قمت٤مم ُمت٤ميق ُمـ اًمٗمؽمة وذم

 03 إمم اعمٜمت٤مـمؼ إمجت٤مزم ًمٞمّمؾ أظمرى ُمٜمٓم٘م٦م 81 ُأٟمِمئ٧م م 1448 قم٤مم وسمٜمٝم٤مي٦م قم٤مًمٞم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 ُمتـ وشمًتتٗمٞمد رئٞمًتًٞم٤م اعمحٚمٞمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًم٘مقة قمغم شمٕمتٛمد -(3) ُمٜمٓم٘م٦م

 اًمتحًتلم ؼوحت٘مت ،األضمٜمٌٞمت٦م اإلدارة ووؾمت٤مئؾ واألُمقال اعمت٘مدُم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمقارد

 واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمّمٜم٤مقم٤مت اًمتٗمْمٞمٚمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت شمٜمٗمٞمذ سمقاؾمٓم٦م اًمٚمٞمٜم٦م ًمٚمٌٞمئ٦م اجلزئل

  -(1) إٟمت٤مضمٞم٦م ىمقة إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم صمامر ًمتحقل ،اإلصالح إضمراءات وخمتٚمػ

 إؾمتؽماشمٞمجٞم٦م طمتقل ل ضمتقاٟم٩م ؿمتق يقان ل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمقزارة اًمٕم٤مم اعمدير  حتدث ًم٘مد

  اًمقزارة إن : وم٘م٤مل اعمختٚمٗم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُمرايمز ورم اًمقزارة ذم اًمٕمٛمؾ وـمري٘م٦م اًمٕمٚمٛمل ح٨ماًمٌ

                                                 
(1)Owen C.H.Ho : " determinants of Foreign Direct Investment in China – a Sectoral 

Analyiss " School of Economics and Commerce, University of Western Australia, July 

2224,p.6 . 

صدـ                    ( ؽٝ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٜ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾدغ عدحذك، 2)

71     . 

 –جٌصد١ٓ  –ئِحَ : دٚس جٌّٕحطك جٌكدشز فدٟ ض١ّٕدس جٌصدحدسجش فدٟ ِصدش دسجعدس ِمحسٔدس ذد١ٓ ) ِصدش ( ِكّذ فإجد ِكّذ 3)

 .       57وٛس٠ح جٌؿٕٛذ١س (، ِشؾغ عحذك، صـ 

 .    226( ِحوٗ ٌٟٚ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 4)
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 مخًتٞم٦م ظُمٓمت٦م وشمْمتع ،اًمّمتلم ذم  واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمٓمقير قمـ اعمًئقًم٦م هل

 ،م 8660 – 8661 اًمٕم٤مذة اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م اآلن شمٜمٗمذ وهل ،اًمدوًم٦م ىمٞم٤مدات أُم٤مم سمتٜمٗمٞمذه٤م شمٚمتزم

 وُمت٤مسمٕمت٦م اًمٕم٤معمٞمت٦م اعمًتتقي٤مت إمم شمّمتؾ طمتك اًمّمٜم٤مقم٦م ذم  احلديث٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٤ملإدظم وشمتْمٛمـ

 واعمٜمت٤مـمؼ واعم٘م٤مـمٕمت٤مت اًمًتٚمٞمٙمقن أودي٦م ذم اعمٜمتنمة اًمٕمديدة اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُمرايمز أقمامل ٟمت٤مئ٩م

 ُمـ اعمت٘مدُم٦م اًمدول ذم ُم٤م أطمدث قمغم ًمٚمحّمقل اًمٕم٤ممل قمغم واالٟمٗمت٤مح ،سم٤معمّم٤مٟمع واعمٚمح٘م٦م اخل٤مص٦م

 -(1) شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م 01 إٟمِم٤مء قمغم م 8661 قم٤مم طمتك اًمّملم واوم٘م٧م

 اعمٜمت٤مـمؼ إمم اًمًت٤مطمٚمٞم٦م اعمٜمت٤مـمؼ ُمتـ اًمرئٞمًتٞم٦م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اعمتدن ذم ُمٜمتنمة ،اًمدوًم٦م ُمًتقى قمغم

 ٟمٛمتًقا واألهع واألضمٜمٌتل اعمحتكم ًمالؾمتتثامر ضمتذسًم٤م األيمثتر اعمٜمت٤مـمؼ هذه وأصٌح٧م ،اًمداظمٚمٞم٦م

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ واعمدن اعم٘م٤مـمٕم٤مت أىم٤مُم٧م ذًمؽ ضم٤مٟم٥م إمم - ًي٤ماىمتّم٤مد

  -(8) اعم٘م٤مـمٕم٦م ُمًتقى قمغم

 اًمتقـمٜمل اعمًتتقى قمتغم واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م االىمتّمت٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ هذه إٟمِم٤مء أن ٟمٕمٚمؿ أن والسمد

 ذم %80 قومتق زيت٤مدة هقم٦م قمغم حت٤مومظ سمحٞم٨م - اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم اًمّملم الٟمٗمت٤مح ه٤مُم٦م ظمٓمقة

 اإلداريت٦م واخلتؼمات واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م األُمقال ضمذب ُمثؾ ،اًمرئٞمًٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م األهداف ُمـ يمؾ

 اإلٟمتت٤مج وجمٛمتؾ ،اًمقـمٜمل اًمٜم٤مشم٩م وجمٛمؾ ،واًمتّمٜمٞمع اعمٕم٤مجل٦م صٜم٤مقم٤مت وشمٜمٛمٞم٦م ،األضمٜمٌٞم٦م اعمت٘مدُم٦م

 وشمِمتٙمٚم٧م - وهمػمهت٤م واًمّمت٤مدرات واًمقاردات واًميائ٥م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمْم٤موم٦م واًم٘مٞمٛم٦م اًمّمٜم٤مقمل

 واًمتٜمٛمٞمت٦م ًمٚمٌحتقث وىمقاقمتد واجلديتدة اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٤مت ُمـ جمٛمققم٤مت ،شمدرجيًٞم٤م

 واًمّمٜم٤مقم٦م احلٞمقي٦م واألدوي٦م واًمْمقئٞم٦م اًمٙمٝمروُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م وشمٙم٤مُمؾ اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت سم٤مقمت٤ٌمر

  - هل٤م ممثاًل  ،اًمٌٞمئ٦م مح٤مي٦م وصٜم٤مقم٦م اًمًٞم٤مرات وصٜم٤مقم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م

                                                 
    .  124 - 123( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

 .     222 - 221( ِحوٗ ٌٚٝ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)
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 ُمتـ يمث٤مومت٦م درضمت٦م أقمتغم سمخ٤مصتٞم٦م شمتتحغم ًمٚمتّمتدير يمقضمٝم٦م ّمٜم٤مقمٞم٦ماًم اعمٜم٤مـمؼ وأصٌح٧م

 واعم١مؾمًتت٤مت احلديثتت٦م اًمتّمتتٜمٞمع صتتٜم٤مقم٦م ومٕم٤مًمٞمتت٤مت ومٞمٝمتت٤م وشمتتؼمز وشمؽميمتتز ،األرايض اؾمتتتخدام

 اًمٕمٚمقم إسمداع جم٤مالت ذم  اهل٤مم واًمدومع واًمٜمٛمقذج اًمٜم٤مومذة أدوار شمٚمٕم٥م وأهن٤م - األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامري٦م

 اًمّمٜم٤مقم٤مت هٞم٤ميمؾ وشمٜمًٞمؼ اًمتّمدير اىمتّم٤مد وشمٜمٛمٞم٦م اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل قمغم واالٟمٗمت٤مح واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  -(1) وهمػمه٤م

 يقم: ما     ايمدويمة مستوى فمعم ايمتؽـويموصمقا واجلديدة ةايمعايمق ايمصـافمقة اظمـاؿمق وأزمرز أهم ومن  

  ؾمـغفاي مديـة : 

 سمت٤مريسل األضم٤مٟم٥م يًٛمٞمٝم٤م -- اًمّملم ذم ُمديٜم٦م وأهمٜمك وأمجؾ أيمؼم ل ؿمٜمٖمٝم٤مي ل ُمديٜم٦م شُمٕمد

 ُمتع - اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن ُمتـ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ورم -- ل اًمنمق ًم١مًم١مة ل اًمّمٞمٜمٞمقن ويًٛمٞمٝم٤م ل اًمنمق

 قمغم ًمالٟمٗمت٤مح اًمٌداي٦م ٟم٘مٓم٦م ل سمٞمٜم٩م ؿمٞم٤مو ديٜم٩م ل اًمراطمؾ اًمّمٞمٜمل اًمزقمٞمؿ اظمت٤مره٤م االٟمٗمت٤مح ؾمٞم٤مؾم٦م

 واًمتجت٤مري االىمتّمت٤مدي ًمالزدهت٤مر ٟمٛمقذضًمت٤م ًمتٙمتقن ،األضمٜمٌٞمت٦م االؾمتتثامرات وضمتذب ،اًمٕم٤ممل

 حيٗمٔمٝم٤م قم٤ٌمرة ل ديٜم٩م ل وىم٤مل -- أيًْم٤م ٟمٞمقيقرك وشمٜم٤مومس سمؾ -- يمقٟم٩م هقٟم٩م سوًمتٜم٤موم واًمّمٜم٤مقمل

 هتل اًمّملم يم٤مٟم٧م إذا ل : ىم٤مل سمٗمخر اعمرات قمنمات وي٘مقًمقهن٤م ىمٚم٥م فمٝمر قمـ ؿمٜمٖمٝم٤مي أسمٜم٤مء يمؾ

 رأس أو -- طمرسمت٦م رأس ؾمتتٙمقن أهنت٤م سم٘مّمتد ويمت٤من ل اًمتٜمتلم رأس هتل ؿمتٜمٖمٝم٤مي وم٢من ،اًمتٜملم

 سم٤مًمتدول وشمٚمحتؼ يمتؼمى صتٜم٤مقمٞم٦م دوًمت٦م اًمّملم ًمتّمٌح -- اًمّملم ًمتحدي٨م يمٌػم روعترعمِمتضمً

  -(8)اًمٕم٤ممل ُمّمػم شم٘مرر اًمتل اًمٙم٤ٌمر اًمًٌع اًمّمٜم٤مقمٞم٦م

 ،اًم٘مديٛم٦م ُمّم٤مٟمٕمٝم٤م ُمـ اعمديٜم٦م واؾمتٗم٤مدت واجلٖمراذم اًمّمٜم٤مقمل متٞمزه٤م ل ؿمٜمٖمٝم٤مي ل وفمٝمرت

  قمـ ومْماًل  ،احلديث٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت إدظم٤مل ظمالل ُمـ اعمّم٤مٟمع هذه هٞمٙمٚم٦م سم٢مقم٤مدة اًمدوًم٦م ىم٤مُم٧م ًمذًمؽ

                                                 
 .    5 - 7( دجس جٌٕؾش ذحٌٍمحش جألؾٕر١س :  جٌطؼحْٚ جاللطصحدٞ جألؾٕرٟ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 3)

 .    43( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اًمنمتيم٤مت ذم اًمٕمت٤مُمٚملم قمدد ارشمٗمع وسمذًمؽ ،احلديث٦م اإلداري٦م األؾم٤مًمٞم٥م إدظم٤مل

 م 8666 قمت٤مم ُمتٛمٞمتز ومٜمتل قم٤مُمتؾ ُمٚمٞمتقن 114 إمم م 1424 قم٤مم قم٤مُمؾ ُمٚمٞمقن 36 ُمـ اخلدُمٞم٦م

  -(1) أوٕم٤مف 1 سمزي٤مدة

 اًمتتل اًمٕمٛمالىمت٦م اعمنمتوقم٤مت ُمتـ اًمٕمديتد ًمت٠مؾمٞمس ظُمٓم٦م ل ؿمٜمٖمٝم٤مي ل ُمديٜم٦م ووٕم٧م وم٘مد

 ظُمٓمت٦م اعمديٜمت٦م ووٕم٧م وم٘مد ،م 8666 قم٤مم ذم اًمٕم٤ممل ذم قمٚمٛمل ُمنموع مخًامئ٦م أيمؼم ـوٛم شمٜمدرج

 18 ي٤ًموى ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًمٙمؾ اًمًٜمقي٦م اعمٌٞمٕم٤مت شم٘مدر واًمتل اًمْمخ٤مُم٦م وم٤مئ٘م٦م ُمنموقم٤مت صمالصم٦م ًمت٠مؾمٞمس

 واشمٌٕم٧م ،دوالر ُمٚمٞمقن 166 ٟمحق ُمٌٞمٕم٤مهت٤م ىمٞمٛم٦م شمٌٚمغ أظمرى ُمنموقًم٤م قمنم ومخ٦ًم ،دوالر ُمٚمٞمقن

 قمتغم دُمت٩م طم٤مًم٦م 166 ُمـ أيمثر وطمده٤م ؿمٜمٖمٝم٤مي ذم   اآلن ُيقضمد طمٞم٨ُم  ،دُم٩ماًم ؾمٞم٤مؾم٦م احلٙمقُم٦م

 هٞمٙمٚمت٦م إقمت٤مدة إـم٤مر ذم اًمدُم٩م قمٛمٚمٞم٤مت ودمرى ،صٖمػمة ذيم٤مت شمْمٛمٜم٧م هم٤مًمٌٞمتٝم٤م أن ُمـ اًمرهمؿ

  -(8) ًمٚمدوًم٦م اعمٛمٚمقيم٦م روقم٤متتاعمِم

 ؾمؿؾت ايمسقاؽمات من فمدًدا اظمـطؼة سمؾك إدارة فمعم ايمؼائؿة ايمصقـقة ايمسؾطات اكتفجت وومد

 :(3) يقم ما

 اعمنموقم٤مت شمٚمؽ إقمٗم٤مء سمٞمٜمٝم٤م وُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمنموقم٤مت إو٤مومٞم٦م ُمزاي٤م اعمٜمٓم٘م٦م مُتٜمح ,1

 - إو٤مومٞم٦م ؾمٜمقات صمالث إمم شمّمؾ عمدة اًمدظمؾ قمغم اًميائ٥م ُمـ

   اخل٤مرج إمم األرسم٤مح أو األُمقال سمتحقيؾ اعمٜمٓم٘م٦م سمتٚمؽ اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمنموقم٤مت اًمًامح ,8

 إقمٗمت٤مء ُمتع اًمتدظمؾ قمتغم رائ٥متيمْمت %10 ٟمحق سمدومع اعمٜمٓم٘م٦م سمتٚمؽ ٞم٦ماألضمٜمٌ اعمٜمِمآت شم٘مقم ,3

 األومم اًمًٜم٦م ذم اًميائ٥م شمٚمؽ ُمـ أيمثر أو ؾمٜمقات قمنم عمدة سم٤مالؾمتٛمرار هل٤م اعمخٓمط اعمٜمِمآت

 سمداي٦م %06 ٟمحق إمم شمّمؾ سمٜم٦ًٌم رائ٥متاًمْم شمٚمؽ ختٗمٞمض ُمع ًمألرسم٤مح حت٘مٞم٘مٝم٤م سمدء ُمـ واًمث٤مٟمٞم٦م

  - األرسم٤مح ًمتح٘مٞمؼ اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤مم ُمـ

                                                 
                    : أعددددشجس ضمددددذَ جٌصدددد١ٓ ل دسجعددددس فددددٟ ِوِددددف جٌمددددٛز ٚأعددددرحخ جٌصددددؼٛد ل، ِشؾددددغ عددددحذك، ( ئذددددشج١ُ٘ جألخددددشط  2)

 .   232صـ 

 .     165( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ 1)

جاللطصدحد٠س جٌخحصدس فدٟ ض١ّٕدس جاللطصدحد جٌّصدشٞ  ( ئ٠ّحْ ِكّذ ػرذ جٌٍط١ف ِصطفٝ : دٚس جٌّٕحطك جٌكدشز ٚجٌّٕدحطك2)

 .     122ِغ جإلؽحسز ئٌٝ جٌطؿشذس جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 
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  - اًمتحتٞم٦م واًمٌٜمٞم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م سم٤معمراومؼ اعمٜمٓم٘م٦م سمتٚمؽ األضمٜمٌل االؾمتثامر ذيم٤مت شمزويد وامن ,1

 اًمٕم٘م٤مريت٦م رائ٥متاًمْمت ُمـ إقمٗم٤مء قمغم احلّمقل اعمٜمٓم٘م٦م شمٚمؽ داظمؾ األضمٜمٌٞم٦م ًمٚمٛمٜمِمآت يٛمٙمـ ,0

  - اعم٤ٌمين ذاء أو سمٜم٤مء سمدء ُمـ ؾمٜمقات مخس ٟمحق إمم شمّمؾ عمدة

 شمّمتؾ عمدة األرايض اؾمتخدام طمؼ قمـ اًمتٜم٤مزل رؾمقم ُمـ ٌلاألضمٜم االؾمتثامر ذيم٤مت شمٕمٗمك ,1

  - اًمٌٞمع سم٠مؾمٚمقب األرايض قمغم طمّمقهل٤م سمداي٦م ُمـ ؾمٜمقات أرسمع ٟمحق إمم

 سمشـجدو مديـة :  

 ًمألدويت٦م وتخٛم٦م صتٜم٤مقم٤مت هب٤م ،اًمْمخٛم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمدن ُمـ ل شمِمٜمجدو ل ُمديٜم٦م وشُمٕمتؼم

 اًمتقادي هتذا وذم ،اًمت٘مٚمٞمديت٦م قمِمت٤مبواأل واألدوي٦م اًمٕم٘م٤مىمػم ألسمح٤مث ُمٕمٝمد وسمج٤مٟمٌٝم٤م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م

 اًمًتٞم٤مرات همٞمت٤مر وىمٓمتع ،اًمٌٞمقًمقضمٞمت٦م األدويت٦م إلٟمتت٤مج وُمّمت٤مٟمع ،اًمذري٦م ًمٚمتج٤مرب ُمريمز أيًْم٤م

 وحتقًم٧م ،أضمٜمٌٞم٦م سم٤مؾمتثامرات ُأىمٞمٛم٧م إٟمت٤مضمًٞم٤م روقًم٤متُمِم 311 يمذًمؽ وومٞمف ،اًمٌخ٤مري٦م واًمدراضم٤مت

 ًمٚمزراقمت٦م ُمٜمٓم٘مت٦م ومٞمٝمت٤م وظمّمّمت٧م ،ُمت٘مدُمت٦م صتٜم٤مقمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م إمم زراقمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ يمٚمٝم٤م اعمٜمٓم٘م٦م

 ًمٚمدراؾمت٤مت ُمتخّمّمت٦م يمٚمٞمت٤مت مختس أيًْم٤م اعمٜمٓم٘م٦م هذه وذم ،احلديث٦م سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٜمٛمقذضمٞم٦م

 ريم٤متتًمِم اًمًٜمقي اعمٚمت٘مك اًمقادي هذا ذم اًمنميم٤مت وشمٜمٔمؿ ،اًمديمتقراه سمٕمد وُم٤م ًمٚمديمتقراه اًمٕمٚمٞم٤م

 سم٤مقمت٤ٌمرهت٤م ومٞمٝمت٤م ًمٞمًتتثٛمروا األضم٤مٟمت٥م األقمامل رضم٤مل دمذب اإلُمٙم٤مٟم٤مت هذه وسمٙمؾ - اإلٟمؽمٟم٧م

 سمٚمغ طمتك ،ضمديدة صٜم٤مقم٤مت ذم وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م اسمتٙم٤مرات سملم ًمٚمتزاوج ٟم٤مضمًح٤م ٟمٛمقذضًم٤م

 اًمتقادي هذا وذم ،ُمنموع 866 ُمـ أيمثر ُمٜمتج٤مت إمم قمٛمٚمًٞم٤م حتقًم٧م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث قمدد

 اًمٕمٛمتقُمل اًمتٚمٞمٗمتقن أضمٝمتزة إٟمتت٤مج ُمثتؾ اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مقق ذاء ذم ُمتخّمّم٦م ذيم٦م أيمؼم

 اخل٤مص٦م اًمٙم٤مسمالت إلٟمت٤مج اعمٕمرووم٦م ل ؾمٛمٞمٜمز ل ريم٦متًمِم ُمّمٜمع اًمقادي هذا وذم ،اًمذيمٞم٦م ٤مًمٌٓم٤مىم٤متسم

 جمٛمققمت٦م وشمْمؿ ل اًمتٕمٚمٞمؿ ُمديٜم٦م ل إٟمِم٤مء جيري اًمقادي هذا شمٜمٛمٞم٦م روعتُمِم وذم ،اعمرئٞم٦م سم٤مألضمٝمزة

 وأؾمت٤مشمذة ًمٚمٛمٕمٚمٛمتلم ُمرسمتع ُمتؽم يمٞمٚمق 11 ُم٤ًمطمتٝم٤م ُمتٙم٤مُمٚم٦م ؾمٙمٜمٞم٦م وُمديٜم٦م واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت

  واًمٓمٚم٦ٌم- ٤مُمٕم٤متاجل
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 ذم واجلديتدة اًمٕم٤مًمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م صتٜم٤مقم٤مت ظمريٓمت٦م قمغم رُمزي٦م ُمٜمٓم٘م٦م ل شمِمٜمٖمدو ل شُمٕمد

 وذيمت٦م وؾمتٞمامٟمتؽ إم ي وآي إٟمتتؾ ُمثتؾ ،اًمٕمٛمالىمت٦م اًمنميم٤مت ُمـ اًمٕمديد إًمٞمٝم٤م ضمذسم٧م ،اًمٕم٤ممل

 ٚم٦مجم ىم٤مئٛم٦م ذم اعمدرضم٦م اًمنميم٤مت ُمـ وهمػمه٤م وم٤مهمـ وومقًمٙمس ،( FAW ) األومم اًمًٞم٤مرات أقمامل

 أن ،سمٞمٜمٝم٤م ومٞمام اشمٗم٤مق دون ُمـ ،اًمنميم٤مت شمٚمؽ رأت وم٘مد ،اًمٕم٤ممل ذم ذيم٦م 066 ألىمقى ( )ومقرشمِمـ

 ذم اًمذاشمٞم٦م ًمتٜمٛمٞمتٝم٤م سم٤مًمًٖم٤م اهتامًُم٤م وشمقمم ،اًمٕم٤ممل ذم صٜم٤مقم٤مهت٤م ًمتقزيع ظمٓمٓمٝم٤م ذم ه٤مُم٦م ُمديٜم٦م شمِمٜمٖمدو

  - واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٤مت

 اعمديٜم٦م هذه شمٓمقر قمغم يدل ل شمِمٜمٖمدو ل ذم اعمحٚمٞم٦م ٞم٤ماًمتٙمٜمقًمقضم عم١مؾم٤ًمت اإلسمداقمل اًمتٓمقر

 اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٜمٛمٞم٦م سمٛمٜمٓم٘م٦م واًمتخٓمٞمط اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٙمت٥م رئٞمس ،ل شمِمٞم٤مٟمغ ضمل شم٤مٟمغ ل : ىم٤مل -

 أيمثتر ل شمِمٜمٖمدو ل ذم واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٜمٛمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ذم ل : ل شمِمٜمٖمدو ل ذم واجلديدة

 دمٛمًٕمت٤م اعمحٚمٞم٦م همػم اعم١مؾم٤ًمت ُمع شمِمٙمؾ ،احلجؿ وصٖمػمة ُمتقؾمٓم٦م حمٚمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم أًمػ 13 ُمـ

  ل-(1) اًمٕم٤ممل ذم   يمٚمٛم٦م هل٤م يٙمقن أن قمغم ي٤ًمقمده٤م مم٤م ،صٜم٤مقمًٞم٤م

 همـغشقان مديـة :  

 قمتغم ؾمتٙم٤مهن٤م قمدد يزيد ال صٖمػمة ل ومٜمٖمِمٞم٤من ل ُمديٜم٦م ذم راءتاخلْم ًمٚمّمٜم٤مقم٦م شمٓمقير وهٜم٤مك

 احلجتؿ وُمتقؾمٓم٦م صٖمػمة ُمديٜم٦م ُم٤مئ٦م قىأىم ىم٤مئٛم٦م وٛمـ ُمدرضم٦م أهن٤م إال ٟمًٛم٦م أًمػ وُم٤مئ٦م ُمٚمٞمقن

 سمٛمقىمتع شمتٛمتتع اًمتتل اعمح٤مومٔمت٦م هتذه - االؾمتتثامر جلتذب اًمٙم٤مُمٜم٦م اًم٘مدرات طمٞم٨ُم  ُمـ اًمّملم ذم

 ،الٟمتِمتق – ًمٞمٚمٜمٞمقٟم٘مت٤مٟمغ طمديتد ؾمتٙمؽ ظمٓمقط ُمثؾ 5 اعمقاصالت ؿمٌٙم٦م ُمـ ًم٘مرهب٤م ممٞمز ضمٖمراذم

 اًمّمتٜم٤مقم٦م شم٘مقده٤م تلاًم اًمّمٜم٤مقم٤مت ُمـ جمٛمققم٦م ومٞمٝم٤م ٟمِم٠مت  ،يمقًمقن – وسمٙملم ،ؿم٤مٟمٖمٝم٤مى – سمٙملم

  - اخلياء

 اًمتتثالث ذات اًمٙمٝمرسم٤مئٞمتت٦م اًمتتدراضم٤مت صتتٜم٤مقم٦م ل ومٜمٖمِمتتٞم٤من ل ذم اًمّمتتٜم٤مقم٤مت أؿمتتٝمر وُمتتـ

 ُمتـ %26 اطمتٚمت٧م اًمٜمتقع هذا ُمـ دراضم٦م ُماليلم صمالصم٦م م 8618 قم٤مم ذم أٟمتج٧م وىمد ،قمجالت

  - قمجالت اًمثالث ذات اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ًمٚمدراضم٤مت اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًقق

                                                 
 .    21َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أغغطظ  1)
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 شُمِمتحـ ومٕمٜمتدُم٤م ،ًمٚمٌٞمئت٦م صتدي٘م٦م ٟم٘متؾ وؾمتٞمٚم٦م قمجالت الثاًمث ذات اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمدراضم٦م

 - ُمتؽًما يمٞمٚمتق ؾمتلم إمم مخًلم ُمـ عم٤ًموم٦م ـمـ ٟمّمػ سمحٛمقًم٦م شمًػم أن يٛمٙمـ سم٤مًمٙمٝمرسم٤مء سمٓم٤مريتٝم٤م

 ،اًمٜمٗمٓمتل اًمقىمتقد اؾمتتخدم إذا اًمتٙمٚمٗمت٦م مخس أو رسمع شمٕم٤مدل اعم٤ًموم٦م هلذه اًمٙمٝمرسم٤مء ؿمحـ شمٙمٚمٗم٦م

 ُمتـ سمدقمؿ اعمتقاوع اًمدظمؾ ذات اًمريٗمٞم٦م األه سملم يمٌػم سم٢مىم٤ٌمل اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمدراضم٦م حتٔمك وهلذا

 اًمتدراضم٤مت شمٜمتت٩م ذيمت٦م أرسمٕمامئت٦م ُمتـ أيمثتر ل ومٜمٖمِمتٞم٤من ل حم٤مومٔمت٦م ذم يقضمتد اعمحٚمٞم٦م احلٙمقُم٦م

 وشمّمتٜمٞمع ،اخلت٤مم اعمتقاد دمٝمٞمز شمِمٛمؾ إٟمت٤مضمٞم٦م ؾمٚمًٚم٦م وشُمقضمد ،قمجالت اًمثالث ذات اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

  -(1) اإلٟمت٤مضمٞم٦م ٚم٘م٤متاحل ُمـ وهمػمه٤م واًمتًقيؼ اًمٚمقضمًتٞم٦م واألقمامل ،اًمدراضم٤مت

 ومواكدوكج مديـة : 

 اًمًتٜمقات ظمالل وسمٙملم ؿمٜمٖمٝم٤مي سمٕمد اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ذم ل ىمقاٟمدوٟم٩م ل ُمديٜم٦م أصٌح٧م وًم٘مد

 اًمٕمٚمتقم جمت٤مل ذم اًمِم٤مُمٚم٦م اًم٘مقة طمٞم٨م ُمـ م 8663 قم٤مم وطمتك م 1444 قم٤مم ُمٜمذ اعمتت٤مًمٞم٦م األرسمع

 ضمٖمتراذم سمٛمقىمتع اخل٤مصت٦م ىمتّمت٤مدي٦ماال ل ىمقاٟمدوٟم٩م ل ُمٜمٓم٘م٦م طمٔمٞم٧م يمام ،اعمت٘مدُم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمتٕمت٤مون إمم سم٤معمٜمٓم٘م٦م يدومع اًمذي األُمر ل ُم٤ميم٤مو لو  ل يمقٟم٩م هقٟم٩م ل ُمـ سم٤مًم٘مرب شم٘مع ومٝمل ُُمتٛمٞمز

  -(8) وشم٘مٜمًٞم٤م ودم٤مرًي٤م اىمتّم٤مدًي٤م اًمٕم٤ممل ُمع واًمت٤ٌمدل

 ًمتح٘مٞمؼ ـمري٘مٝم٤م وذم ،األرسمٕم٦م اآلؾمٞمقي٦م سم٤مًمٜمٛمقر شمٚمحؼ أن هق اعم٘م٤مـمٕم٦م هلذه اعمحدد واهلدف

 شمٜمتت٩م وأصتٌح٧م %08 سمٜمًت٦ٌم اًمٕم٤مًمٞمت٦م اجلديتدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات اعمٜمتج٤مت زادت هلدفا هذا

 اًمٙمٛمٌٞمتقشمر وُمٕمدات أضمٝمزة ُمـ اًمّملم إٟمت٤مج ٟمّمػ إمم سم٤مإلو٤موم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واألىمامر اًمّمقاريخ

 إٟمتت٤مج إمم اًمتقصتؾ وشمتؿ اًمٕمت٤ممل ذم اعمٛمٖمٜمٓمت٦م األىمراص ُمـ %16و ل ديًؽ اهل٤مرد ل ُمـ %36و

 ءاًمٙمٞمٛمٞمت٤م صتٜم٤مقم٤مت إلٟمت٤مج ُمريمًزا أصٌح٧م يمام ،اًمقراصمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ضمٞم٤مسمتٙمٜمقًمق اًمًٛمقم ُمزيالت

 واألضمٝمتتزة ،اجلديتتدة  واعمتتقاد ، اإلًمٙمؽموٟمٞمتت٦م واألضمٝمتتزة ،اعمٕمٚمقُمتت٤مت وشمٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م ،احلٞمقيتت٦م

  - اجلديدة اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٜمتج٤مت ُمـ ٟمقع 1166 وشمٜمت٩م ،اًمٙمٝمروُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م

                                                 
 .    47َ، صـ  2214( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٠ٕح٠ش 2)

 .    75َ، صـ   2224( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أغغطظ 1)
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  ،واآلالت األُمقال قمغم شمٕمتٛمد مم٤م أيمثر ٕم٘مقلاًم قمغم شمٕمتٛمد أهن٤م اعم٘م٤مـمٕم٦م هذه ذم ُم٤م أمجؾ وُمـ

 اعمثتؾ ومٞمٝمت٤م اعمًتئقًمقن ويردد ،اًمٙمٗم٤مءات وأصح٤مب ًمٚمٛمقهقسملم ضمذب ُمريمز أصٌح٧م وًمذًمؽ

 -- ل إٟمًت٤من ًمٌٜمت٤مء ؾمٜم٦م وُم٤مئ٦م هم٤مسم٦م إلٟمِم٤مء ؾمٜمقات ت إمم حتت٤مج إٟمؽ ل ي٘مقل اًمذي اًم٘مديؿ اًمّمٞمٜمل

 ،ؾمتٝمٚم٦م ًمٞمًت٧م قمٛمٚمٞمت٦م واإلداريت٦م ٦مواًمّمتٜم٤مقمٞم اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واًم٘مٞم٤مدات اًمٙمٗم٤مءات سمٜم٤مء أن قمغم دالًم٦م

 واجل٤مُمٕمت٤مت اعمتدارس قمتدد اعمٝمتؿ وًمتٞمس ،اًمتٕمٚمٞمؿ سمتحًلم يٌدأ رتاًمٌِم سمٜم٤مء إن أيًْم٤م وي٘مقًمقن

 اًمٕمٚمٛمتل شمٙمقيٜمتف قمغم ي٤ًمقمد وهؾ شمٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمٓم٤مًم٥م قمٚمٞمف حيّمؾ ُم٤م ٟمققمٞم٦م هق اعمٝمؿ ،واألؾم٤مشمذة

 اًمٕمت٤ممل ذم اًمتدول يمتؾ إن : وي٘مقًمتقن ؟ اًمتخرج سمٕمد اًمٕمٛمؾ ذم   ويمٗم٤مءشمف وؿمخّمٞمتف قم٘مٚمف وسمٜم٤مء

 سمٜمت٤مء سمتدون ىمتقى اىمتّم٤مد سمٜم٤مء يٛمٙمـ يمٞمػ وًمٙمـ ،االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ اؾمتثٜم٤مء دون هدومٝم٤م

 - (1) ؟ اهلدف هذا حت٘مٞمؼ قمغم اًم٘م٤مدر اإلٟم٤ًمن

 سمقاكشكم – زمقجقـق مـطؼة :  

 ًمت٘مٜمٞمت٦م اًمّمتلم ُمريمتز ل سمتت شُمٕمترف اًمتتل ل شمٞم٤مٟمِمتلم – سمٞمجٞمٜمتؼ ل ُمٜمٓم٘مت٦م أصٌح٧م وًم٘مد

 ًمٜمحتق ُم٘متًرا ( زوٟم٘مقاٟمٙمقن ) اًمًٞمٚمٞمٙمقن وادي ُمـ اعمٓمقرة اًمّملم ٟمًخ٦م شُمٕمد يمام - ل اعمٕمٚمقُم٤مت

 ذيم٤مت أؾمامء وشمِمٛمؾ ،اعمتٓمقرة اًمت٘مٜمٞم٦م ذم اعمتخّمّم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمنميم٤مت ُمـ ذيم٦م آالف مخ٦ًم

 ذم اًمٕم٤مُمٚمت٦م اًمنمتيم٤مت ُمـ قم٤معمٞم٦م ذيم٦م أًمػ ُمـ أليمثر سم٤مإلو٤موم٦م ،( Lenovo ) يمنميم٦م ،قمٛمالىم٦م

 سمتام ،ضم٤مُمٕمت٦م ؾمٌٕملم ُمـ أيمثر ُمع ،واعمٜمتجلم اعمتٓمقرة اًمت٘مٜمٞم٦م سملم ُمدهش اًمت٘م٤مء قوه - اعمج٤مل هذا

 - ( MIT ) وضم٤مُمٕم٦م  ه٤مروم٤مرد ضم٤مُمٕم٦م سمٛمٜمزًم٦م شمٕمدان اًمٚمت٤من شمًٜم٘مٝمقا وضم٤مُمٕم٦م سمٞمٙمٞمٜمؼ ضم٤مُمٕم٦م ومٞمٝم٤م

 ذم وُمتخّمتص سم٤مطمت٨م أًمتػ مخًتامئ٦م ٟمحق ،صٖمػمة ُمديٜم٦م وهل ،زوٟم٘مقاٟمٙمقن ذم ويٕمٛمؾ

 ُمٕم٤مهتد سمٞمٜمٝم٤م ،واًمت٘مٜمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم أسمح٤مث ُمٕمٝمد ُم٤مئتل ُمـ أيمثر ذم ٝمؿُمٜم اًمٙمثػم شمقفمٞمػ وشمؿ ،اًمت٘مٜمٞم٦م

 ،اًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م اهلٜمدؾمت٦م يمٛمٕمٝمتد ،ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م وٛمـ قم٤مًمٞم٦م ويمٗم٤مءات ىمدرات ذات

  اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمدارات شمّمٛمٞمؿ ذم اعمخّمص واًمتٜمٛمٞم٦م األسمح٤مث ُمريمز ،اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ُمٕمٝمد

                                                 
 .    122: سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  ( سؾد جٌرٕح1)
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 اعمقصتٚم٦م ؿمتٌف اعمتقاد ُمٕمٝمتد ،احل٤مؾمقب ُم٤متُمٕمٚمق ُمريمز ،واؾمتخداُمٝم٤م وصٜمٕمٝم٤م اًمّمٖمػمة

  -(1) اًمت٘مٜمٞم٦م طم٤ًمب وُمٕمٝمد احل٤مؾمقب أٟمٔمٛم٦م ُمٕمٝمد ،اًمٙمٝمرسم٤مئل ًمٚمتٞم٤مر

 ؾمـقاكج مديـة :  

 طمديث٦م ُمديٜم٦م إمم سمتحقيٚمٝم٤م أظمرى ُمٕمجزات اًمّمٞمٜمٞمقن طم٘مؼ اًم٘مديٛم٦م ل ؿمٜمٞم٤مٟم٩م ل ُمديٜم٦م وذم

 حمٛمتقل وأول ،صتٞمٜمٞم٦م ُم٘م٤مشمٚمت٦م ـمت٤مئرة أول إٟمت٤مج شمؿ اعمديٜم٦م هذه وذم - األورسمٞم٦م اعمدن قمـ شم٘مؾ ال

 اًمٕمرسم٦م ذم اعمديٜم٦م أصٌح٧م اهل٤مئؾ اًمت٘مدم وهبذا ،ذيمل آزم إٟم٤ًمن وأول ،اًمٙمٝمرسم٤مئل ًمٚمجٝمد قمٛمالق

  - اًمّملم ذم يمثػمة حمٓم٤مت ُمـ يٜمٓمٚمؼ اًمذي اًمنيع االىمتّم٤مدي اًمتٓمقر ىمٓم٤مر ذم األُم٤مُمٞم٦م

 اًمّمتٞمٜمل ؾمتتثامرًمال وُمريمًزا ،اًمث٘مٞمٚم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت ىم٤مقمدة أيًْم٤م أصٌح٧م ل ؿمٜمٞم٤مٟم٩م ل وُمديٜم٦م

 ،اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم 13 ُمٜمٝم٤م وُمٕمٝمًدا يمٚمٞم٦م 88 وومٞمٝم٤م ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم واألضمٜمٌل

 شم٤مسمٕمت٦م ًمٚمٌحتقث ُمريمتًزا 112 إمم سم٤مإلوت٤موم٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمٚمٌحقث طمٙمقُمٞم٦م هٞمئ٦م 134 أيًْم٤م وومٞمٝم٤م

 اًمتتل ظمتؽماعاال سمتراءات قمتدد ذم   األول اعمريمتز اعمديٜم٦م هذه حتتؾ وًمذًمؽ ،اإلٟمت٤مضمٞم٦م ًمٚمنميم٤مت

 ذم يمٚمٝم٤م اًمّملم ُمًتقى قمغم األومم اعمرشم٦ٌم ذم   أيًْم٤م وهل ،ضمديدة ُمٜمتج٤مت إمم وطمقًمتٝم٤م ؾمجٚمتٝم٤م

 شمِمتٛمؾ ؾمتٜمقًي٤م دوالر ُمٚمٞمت٤مرات 1 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اعمٜمتجت٤مت ُمـ ص٤مدراهت٤م وىمٞمٛم٦م اًمّمٗم٘م٤مت قمدد

 اًمٓم٤مىم٦م ػمشمقوم وُمٜمتج٤مت ،واألدوي٦م اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م واعمٜمتج٤مت ،اجلديدة واعمقاد اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 183 اعمديٜمتت٦م هتتذه وذم ،اًمتتذيمل اآلزم واإلٟمًتت٤من ،احلديثتت٦م اًمزراقمٞمتت٦م واآلالت ،اًمٌٞمئتت٦م ومح٤ميتت٦م

 أيمثتر وشمٕمٚمتٞماًم  ،أطمًتـ شمرسمٞمت٦م ٟمريتد ل: اعمديٜم٦م قمٛمدة ىم٤مل ويمام - ًمٚمٛمٕمٚمٛملم ؾمٙمٜمٞم٦م أطمٞم٤مء،ُمدرؾم٦م

 -(8) لاعُمتٛمٞمز اًمتٕمٚمٞمؿ هلذا أومْمؾ سمٞمئ٦م شمقومػم ُمـ ومالسمد وًمذًمؽ ،ويمٗم٤مءة شمٓمقًرا

 أورومتًم ةمـطؼ :  

 طمت٤مرضة همري ؿمامل ذم اًمقاىمٕم٦م ل أوروُمتٌم ل ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م

  ذم اًمقـمٜمل اعمًتقى قمغم اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٜم٤مـمؼ ُمـ واطمدة ،احلٙمؿ اًمذاشمٞم٦م اًمقيٖمقري٦م ؿمٞمٜمجٞم٤مٟمغ ُمٜمٓم٘م٦م

                                                 
 .     322 - 312( ْ . ِحسن الَ ٚؾْٛ ي . لشج٘حَ  : جٌص١ٓ ج٢ْ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)

 .    22 - 25( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)
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 ةيمٌتػم صتٜم٤مقمٞم٦م ذيمت٦م 181 سمٞمٜمٝم٤م ُمـ ،ُمًجٚم٦م يمٌػمة ذيم٦م 033 اعمٜمٓم٘م٦م هذه ذم - اًمّملم

 ُمنمتتوقًم٤م 13و ،اًمٌقرصتت٦م ذم  ُمًتتجٚم٦م ذيمتت٦م 13و ،أضمٜمٌتتل سمتٛمقيتتؾ ُم١مؾمًتت٦م 16و ،احلجتتؿ

 32و ،اًمٕمت٤ممل ذم ذيمت٦م 066 ألىمتقى ( ومقرشمِمتـ ) جمٚمت٦م ىم٤مئٛمت٦م ذم ُمدرضم٦م ريم٤متتًمِم اؾمتثامرًي٤م

 اإلٟمتت٤مج إمجت٤مزم ويٌٚمتغ - اًمّمتلم ذم ذيمت٦م 066 أىمتقى ىم٤مئٛمت٦م ذم ُمدرضمت٦م ريم٤متتًمِم ُمنموقًم٤م

  - ؿمخص أًمػ 821 هب٤م ويٕمٛمؾ - صٞمٜمل يقان ٚمٞم٤مرُم ُم٤مئ٦م ٟمحق ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اًمّمٜم٤مقمل

 - %14،3 ؾمٜمقي٦م سمزي٤مدة ،يقان ُمٚمٞم٤مر 31 ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم سمٚمغ ،م 8618 قم٤مم ذم

 إمجت٤مزم وسمٚمتغ - يتقان ُمٚمٞمت٤مر11،1 إمم ًمٞمّمؾ ،%86،0 سمٜم٦ًٌم اعمْم٤موم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م ٟم٤مشم٩م وٟمام

 اًمتقاردات إمجت٤مزم ىمٞمٛمت٦م وسمٚمٖمت٧م - %13،2 ي٤مدةسمز ،يقان ُمٚمٞم٤مر 80 اًمث٤مسمت٦م األصقل ذم االؾمتثامر

 قمقائتده٤م وسمٚمٖمت٧م - ؾمٜمقي أؾم٤مس قمغم %10،0 سمزي٤مدة ،أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر 8،3 واًمّم٤مدرات

 ًمٕم٤مم اعمحكم ٟم٤مدمٝم٤م إمج٤مزم يّمؾ أن -وشمتقىمع اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًٜم٦م قمـ %83 سمزي٤مدة ،ُمٚمٞم٤مرات 1،28 اعم٤مًمٞم٦م

 -(1) م8618 قمـ %84 سمزي٤مدة ،يقان ُمٚمٞم٤مر 13،3 إمم م 8613

 ُمتـ واًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اًمزراقمٞمت٦م اًمّمت٤مدرات طمجؿ زاد ،م 1443 – 1436 ُمـ اًمٗمؽمة وظمالل

 إمم يتقان سمٚمٞمقن 1،110 ُمـ ( وؿمٞم٤مُمـ وؿم٤مٟمتق وشمِمقه٤مى ؿمٜمتِمـ ) األرسمٕم٦م االىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ

  (-8) %16 سمٚمغ ٟمٛمق سمٛمتقؾمط اًمٗمؽمة ظمالل يقان سمٚمٞمقن 164،214

 ( م 2000- 1991) من ايمتؽـويموصمقا فمايمقة قةايمصـافم ايمتـؿقة ظمـاؿمق متعددة إكجازات همفـاك 

 قمدده٤م إمج٤مزم سمٚمغ - رقم٦متسمً واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُم١مؾم٤ًمت ُمـ يمٌػم قمدد فمٝمقر ( أ

 ُمٚمٞمقن ُم٤مئ٦م واًمتج٤مري واًمّمٜم٤مقمل اًمتٙمٜمقًمقضمل دظمٚمٝم٤م دم٤موز ُم١مؾم٦ًم 1808 ُمٜمٝم٤م ،أًمػ 81

 ُمٚمٞمت٤مرات 16 دم٤موز تُم١مؾم٤ًم 1و يقان ُمٚمٞم٤مر اًمدظمؾ هذا ومٞمٝم٤م دم٤موز ُم١مؾم٦ًم 113و ،يقان

 - يقان

                                                 
 .    67 - 65َ، صـ صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، أغغطظ  1)

(2) Gao Shangquan and Chi Fulin 1227,New progress in China,s Special Economic 

Zones,Foreign Languages press,Beijing,p .55 . 
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 ٟمّمتٞم٥م دمت٤موز ،اعمٜم٤مـمؼ هذه داظمؾ واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٜمتج٤مت ُمـ يمثػم شمٓمقير ( ب

 ٟمحتق شمّمتٜمٞمع وحت٘متؼ ،%26 اعمًت٘مٚم٦م اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م ذات احلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٜمتج٤مت

 يمٌتػمة يمٛمٞم٦م توصدر ،واًمقزارات اعم٘م٤مـمٕم٤مت ُمًتقى قمغم وقمٚمٛمل شمٙمٜمقًمقضمل ُمنموع 1666

 - اًمدوًمٞمت٦م اعمٜم٤مومًت٦م ذم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م األضمٜمٌٞم٦م اًمٌٚمدان إمم واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٜمتج٤مت ُمـ

 5 أُمريٙمتل دوالر ُمٚمٞمت٤مر 13،1 ىمتدره اًمّمت٤مدرات ُمـ دظماًل  اًمّملم طم٘م٘م٧م ،م 8666 قم٤مم ومٗمل

  - م 1440 قم٤مم ذم يم٤من قمام وٕمػ 1،3و ،م 1441 قم٤مم ذم  يم٤من قمام وٕمػ 163

 سمٚمتغ ،م8666 قم٤مم هن٤مي٦م إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم صٜم٤مقم٦م ذم اعمتخّمّملم ُمـ يمٌػم دقمد مجع ( ج

 اعمٜمت٤مـمؼ هتذه ذم اعمتقؾمتط ومتقق اعم١مهؾ وذوي واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم اًمٕم٤مُمٚملم قمدد

 ُمتٜمٝمؿ أًمًٗمت٤م 08 وٟمحتق ،ومتقق ومتام اعمٝمٜمتدس درضم٦م ُمـ آالف 163 ُمـ أيمثر ُمٜمٝمؿ أًمًٗم٤م 336

 هتذه وضمذسم٧م ،اًمديمتقراه ؿمٝم٤مدة حيٛمٚمقن ُمٜمٝمؿ 4666 ُمـ يمثروأ ،اعم٤مضمًتػم ؿمٝم٤مدة حيٛمٚمقن

  - اخل٤مرج ُمـ قم٤مئد ُمٌٕمقث ـم٤مًم٥م 4266 اعمٜم٤مـمؼ

 ُمٜمت٤مـمؼ وإىم٤مُمت٦م - شمّمتٜمٞمٕمف وشمٓمتقير واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل ًمالسمتٙمت٤مر ممتت٤مزة سمٞمئت٦م شمِمٙمٞمؾ ( د

 واًمٜمٔمت٤مم اًمٕمٚمٛمتل اًمتٕمٚمٞمٛمتل اًمٜمٔمت٤مم إصتالح وـمقرت دومٕم٧م واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 االضمتامقمتل واًمْمتامن اعمٚمٙمٞمت٦م أٟمٔمٛمت٦م إصالح ودومٕم٧م ،اًمتٜمٗمٞمذي٦م اإلدارة وٟمٔم٤مم دياالىمتّم٤م

 صٜم٤مقم٤مت ًمتٓمقير ممت٤مزة وذوـًم٤م سمٞمئ٦م هٞم٠م مم٤م ،ؿم٤مُمٚم٦م سمّمقرة احلدي٨م اعم١مؾمز اًمٜمٔم٤مم وإىم٤مُم٦م

  -(1) واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 سمت٠من شم٘متر ّم٤مئٞم٤متاإلطم وم٢من اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م واعمدن سم٤معمٜم٤مـمؼ اخل٤مص٦م ًمٚمّم٤مدرات ووومً٘م٤م

 واعمتدن اعمٜم٤مـمؼ ٟمٛم٧م وسمذًمؽ ،م 1441 قم٤مم ُمٚمٞم٤مر 46 قمغم يرسمق ُم٤م سمتّمدير ىم٤مُم٧م ىمد اعمدن هذه

  اعمٗمتقطم٦م اعمدن ؾمٚمًٚم٦م ٟمٓم٤مق شمقؾمٞمع ويم٤من ،ؿم٤مُمٚم٦م سمّمقرة اًمّملم ذم اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م

                                                 
 . 46 - 45( وٗ ٠حْ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح  فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 1)
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 اًمرأؾمتامًمٞم٦م قمتغم واًم٘م٤مئٛمت٦م اعمجت٤مورة اعمٜمت٤مـمؼ ُمتع األظمترى هتل اٟمدجم٧م اًمتل واًم٤ًمطمٚمٞم٦م

   -(1) اًمًٚمٌٞم٦م أـمر يم٤موم٦م تٞمٕم٤مبواؾم

 حتتتؾ وفمٚمت٧م اًمٕم٤ممل أٟمح٤مء خمتٚمػ إمم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمٜمتج٤مت ُمـ قمديدة أٟمقاقًم٤م اًمّملم وشمّمدر

 وأضمٝمتزة واألؾمتٛمدة واًمٗمحؿ واًمّمٚم٥م احلديد إٟمت٤مج ذم م 1441 قم٤مم ُمٜمذ اًمٕم٤ممل ذم األول اعمريمز

 سمزيت٤مدة يتقان ُمٚمٞم٤مر 1-0311 ًمٚمّمٜم٤مقم٦م اعمْم٤موم٦م اًم٘مٞمٛم٦م جمٛمؾ سمٚمغ م 8663 قم٤مم وذم ،اًمتٚمٞمٗمزيقن

 % 12 اًمٙمٌتػمة اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾمًت٤مت اعمْم٤موم٦م اًم٘مٞمٛم٦م جمٛمؾ وازداد م 8668 قم٤مم قمـ 18،1%

 ُمئقيت٦م ٟم٘مٓم٦م 1-6 سم٤مرشمٗم٤مع % 1-43 اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمٜمتج٤مت شمًقيؼ ٟم٦ًٌم وسمٚمٖم٧م ،م 8668 قم٤مم قمـ

  - م 8668 قم٤مم قمـ

 8668 قم٤مم قمـ % 86،1 اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت اعمْم٤موم٦م اًم٘مٞمٛم٦م ازدادت يمام

 ُي١مدي مم٤م سمٙمث٤موم٦م اخل٤مم اعمقاد إمم حتت٤مج وم٢مهن٤م اًمّمٞمٜمل اًمّمٜم٤مقمل ًمٚم٘مٓم٤مع اعمتقاصؾ ًمٚمٜمٛمق وٟمتٞمج٦م ،م

 اًمٓم٤مىمت٦م اؾمتٝمالك يٌٚمغ طمٞم٨ُم  اعمٕمدٟمٞم٦م واعمقاد ،اًمٌؽمول ظم٤مص٦م وسمّمٗم٦م ،االؾمتػماد قمغم االقمتامد إمم

 ُيت١مصمر اخلت٤مم واعمقاد اًمٓم٤مىم٦م قمغم ٞمٜملاًمّم اًمٓمٚم٥م أن يمام ،ًمٚمٗمرد اًمٕم٤معمل االؾمتٝمالك صمٚم٨م اًمّملم ذم

 ،م 8616 قمت٤مم % 86 سمٛمٕمتدل اًمٓم٤مىمت٦م اؾمتخدام ًمتخٗمٞمض اًمّملم وختٓمٞمط اًمٕم٤معمٞم٦م األؾمٕم٤مر قمغم

 -(8) اًمٌٞمئ٦م حلامي٦م ظم٤مص٦م وسمّمٗم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سمتحًلم وذًمؽ

 اًمٙمٛمٌٞمتقشمر وأضمٝمتزة اإلًمٙمؽموٟمٞمت٦م اًمتدوائر ذم الؾمتٞمام اًمّملم ذم اًمت٘مٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م وشمٓمقرت

 – اًمّمتتٚم٥م – اًمًتتٞم٤مرات : وهتتل اًمًتت٧م واألؾم٤مؾمتٞم٦م اًمرئٞمًتتٞم٦م واًمّمتتٜم٤مقم٤مت يتترو واًمًتقوم٧م

 اعمٜمزًمٞم٦م- األضمٝمزة – اًمٙمٝمرسم٤مء ُمٕمدات – االشمّم٤مالت أضمٝمزة – اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت

 األوًمقيت٦م اًمّمتلم أقمٓمت٧م م 8661 قمت٤مم هن٤مي٦م ذم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتج٤مرة ُمٜمٔمٛم٦م اًمّملم وسمدظمقل

 – واعمّمت٤مرف اخلتدُم٤مت – االشمّمت٤مالتو اًمٜم٘متؾ – اًمتحتٞمت٦م واًمٌٜمٞمت٦م اًمٓم٤مىم٦م : اآلشمٞم٦م ًمٚمّمٜم٤مقم٤مت

 - اًمزراقم٦م – اًم٧ًم اًمرئٞمًٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت

                                                 
                   ل، ِشؾددددغ عددددحذك،   ( ئذددددشج١ُ٘ جألخددددشط  : أعددددشجس ضمددددذَ جٌصدددد١ٓ ل دسجعددددس فددددٟ ِوِددددف جٌمددددٛز ٚأعددددرحخ جٌصددددؼٛد2)

 . 236صـ 

ٌرحسدز، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ  ( 1) كشخ ج ٙحء ٌج ٔط ِٕز ج ١س ضؿٖح ئفش٠م١ح  ص١ٕ خحسؾ١س ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج  . 67 - 66قغٓ ئذشج
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 % 2-12 سمٜمًت٦ٌم اًمزراقم٦م طمٔمٞم٧م طمٞم٨م اًمّملم ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت هٞمٙمؾ شمٖمػم ذًمؽ همْمقن وذم

 ب م 8616 قم٤مم اخلدُم٤مت ىمٓم٤مع حيّمؾ أن اعمتقىمع وُمـ % 33 واخلدُم٤مت % 3-14 ب  اًمّمٜم٤مقم٦م

28 % (1) - 

 ،م 8611 ًمٕمت٤مم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ًمٚمٕمٚمقم اًمّمٞمٜمل اًمقـمٜمل ١ممتراعم أصدره٤م اًمتل ًمٚمٌٞم٤مٟم٤مت وومً٘م٤م

 11 دمت٤موز ىمتد ،م8613 قمت٤مم ذم اًمّمتٞمٜمل واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ىمٓم٤مع دظمؾ إمج٤مزم وم٢من

 م 8618 قم٤مم قمـ %16 ىمدره٤م سمزي٤مدة ،( يقاٟم٤مت 1،8 ي٤ًموى األُمريٙمل اًمدوالر ) يقان شمريٚمٞمقن

 صتٜم٤مقم٤مت دمت٤مه احلٙمقُمت٦م ُمتـ اًمتٗمْمتٞمٚمٞم٦م ؾمت٤متواًمًٞم٤م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م احلدائؼ دمٛمٕم٤مت وسمٗمْمؾ -

 ،ُمٌت٤مذة اعمّمت٤مٟمع إمم اعمختتؼمات ُمـ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م صمامر شمٜمت٘مؾ ،واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 طمتدائؼ ومختس ُم٤مئت٦م ذم ُمٜمتنمتة ُم١مؾمًت٦م أًمتػ ؾمتتلم حلتقازم إمج٤مًمًٞم٤م دظماًل  طم٘مؼ اًمذي األُمر

 قمت٤مم ذم يتقان شمريٚمٞمقن 14،0 سمٚمغ لماًمّم ذم اًمقـمٜمل اعمًتقى قمغم واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

  -(8) م 8618 قم٤مم قمـ %13 طمقازم سمزي٤مدة ،م 8613

                                                 
 – 232ـ صدـ( ئذشج١ُ٘ جألخشط  : أعشجس ضمذَ جٌص١ٓ ل دسجعس فٟ ِوِف جٌمدٛز ٚأعدرحخ جٌصدؼٛد ل، ِشؾدغ عدحذك،  صد2)

233. 

 .  23َ، صـ  2214( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ِح٠ٛ 1)



375 

  

 
 
 

 

 (20) سقى جذول
 وانخكُىنىجُت االقخصبدَت انخًُُت ملُبطق االقخصبدَت املؤششاث بعط

 ( و 9007  ـ 9000) انفرتة خالل ببنصني 

 دراؾمت٦م ُمٍمت ذم اًمّمت٤مدرات شمٜمٛمٞمت٦م ذم احلرة اعمٜم٤مـمؼ دور : إمام حمؿد همماد حمؿد : اظمصدر

 - 01 صت  ؾم٤مسمؼ، ُمرضمع ،( اجلٜمقسمٞم٦م يمقري٤م – ّملماًم – ُمٍم ) سملم ُم٘م٤مرٟم٦م

 إال يمٌتػًما شم٘متدًُم٤م أطمترزت ىمد اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م أن ُمـ سم٤مًمرهمؿ أٟمف اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًم٘مقل ويٛمٙمـ

 اخل٤مصت٦م اًمِمت٤مُمٚم٦م اجلتقدة اعمِمٙمالت هذه رأس قمغم وي٠ميت قمديدة ُمِمٙمالت شمقاضمف ُم٤مزاًم٧م أهن٤م

  ُم٘م٤مرٟم٦م أؾمٕم٤مره٤م اٟمخٗم٤مض ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمّمٜم٤مقم٦م هلذه ىمٚمؼ ُمّمدر متثؾ اًمتل اًمّمٞمٜمٞم٦م سم٤مًمًٚمع
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 اعم١مؾمًت٤مت ذم اًمّمتٜم٤مقمل اًمٜمت٤مشم٩م طمّمت٦م اٟمخٗمْمت٧م اًمتذي اًمقىمت٧م ذم اًمٞم٤مسم٤مٟمٞمت٦م سم٤مًمّمٜم٤مقم٦م

  -(1) اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع قمـ اعمتقًمد اًمٜم٤مشم٩م طمّم٦م ارشمٗمٕم٧م سمٞمٜمام ًمٚمدوًم٦م اعمٛمٚمقيم٦م

 واالشمّم٤مالت واعمٕمٚمقُم٤مت اخلدُم٤مت يمّمٜم٤مقم٦م اًمّملم داظمؾ ضمديدة صٜم٤مقم٤مت هنْم٧م وًم٘مد

 اىمتّمت٤مًدا أصتٌح أن إمم زراقمًٞمت٤م اىمتّم٤مًدا يمقٟمف ُمـ اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد واٟمت٘مؾ اًمدىمٞم٘م٦م واًمّمٜم٤مقم٤مت

 -(8) اعمتٜمقع اًمتّمٜمٞمع قمغم ىم٤مئاًم 

 : ايمزرافمة جمال دم -2

 وُمٝمت٤مرات ٟمٔمتؿ اؾمتتٜم٤ٌمط ُمـ ،اًمزراقمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعمٕمروم٦م اًمزراقم٦م سمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وي٘مّمد

 ُمالئٛمت٦م أيمثتر صتٞمغ إمم اًمقصتقل ويمتذا ،احلٞمقاٟمٞمت٦م أم اًمٜم٤ٌمشمٞمت٦م أيم٤مٟم٧م ؾمقاء ،ضمديدة وُمٕم٤مرف

 ،آالت ) اًمزراقمتت٦م ذم  اعمًتتتخدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م ُمٜمتجتت٤مت سمتتلم – Combination – ًمٚمتقًمٞمتتػ

  -(3) واألرض اإلٟم٤ًمن سملم اًمتٗم٤مقمؾ قمغم اقمتامًدا ،( ُمٌٞمدات ،أؾمٛمدة

  اعمحتكم اًمٜم٤مشم٩م ُمـ %10 سمٜم٦ًٌم وشمًٝمؿ ،اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد ذم اًمرئٞمز اًم٘مٓم٤مع اًمزراقم٦م شُمٕمتؼم

 وشمتٛمٞمتز األروتٞم٦م سمت٤معمقارد همٜمٞمت٦م دوًمت٦م وم٤مًمّمتلم ،اًمًٙم٤من ُمـ %10 طمقازم هب٤م ويٕمٛمؾ ،اإلمج٤مزم

 %16 وشمِمتٙمؾ ُمرسمع يمٞمٚمقُمؽم أًمػ 401 اًمزراقمٞم٦م األرايض ُم٤ًمطم٦م وشمٌٚمغ ُمٜمٝم٤م ُمتٜمققم٦م سم٠مؿمٙم٤مل

  -(1) اًمٌالد ُم٤ًمطم٦م إمج٤مزم ُمـ

 صمتقرة ٟمجت٤مح سمٕمتد طمتتك يمذًمؽ وسم٘مٞم٧م األومم سم٤مًمدرضم٦م زراقمٞم٦م دوًم٦م اًمّملم أن  اًمقاىمع ذم

 اًمزراقمت٦م اقمت٤ٌمرل ؿمٕم٤مر اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة أـمٚم٘م٧م وىمد سم٤مًمٖم٦م، أمهٞم٦م اًمزراقم٦م أقمٓم٧م طمٞم٨ُم  م1414

 سمٕمتتًدا اًمزراقمتت٦م قمتتغم اعُمٕمتٛمتتد اًمّمتتٞمٜمل اًمٓمريتتؼ ًمتٕمٓمتتك  لىمٞمتت٤مدي يمٕم٤مُمتتؾ واًمّمتتٜم٤مقم٦م يم٠مؾمتت٤مس

  وىمد اقمٞم٦ماًمزر اعم٤ًمئؾ سم٢مٟمت٤مج هتتؿ اًمتل شمٚمؽ إمم اعمّم٤مٟمع إىم٤مُم٦م ذم األوًمقي٦م أقمٓم٧م يمام ،إيديقًمقضمًٞم٤م

                                                 
 .26( ئذشج١ُ٘ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

ٙح .. ،  ط ( 2) ٓ جاللطذجء ذ ّى ٠ ً ّٛل٘  ٟ جٌٕ ١ٕس ٌجكذ٠ػس ف ُ جألخشط : جٌطؿشذس ٌجص١ ١٘ ص٠غ، ، ئ٠طشجن ٌٍطرحػس 2ئذشج ٌٛط ٚج ٌٕؾش   .145َ،  صـ   2225ٚج

 . 17( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

ٌردحسدز، ِشؾدغ عدحذك، ِشؾدغ عدحذك،  صـد ( 4) كدشخ ج ٔطٙدحء ٌج ِٕدز ج ١ٕس ضؿدٖح ئفش٠م١دح  صد١ خحسؾ١دس ٌج غ١حعدس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓد :  ٌج قغٓ ئذشج

65. 
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 ُمت٤مو رأؾمتٝمؿ وقمتغم اًمّمٞمٜمٞملم اعمًئقًملم مجٞمع رقم٤مي٦م قمغم اًمّملم ذم اًمزراقمل اًم٘مٓم٤مع طمّمؾ

 اًمٖمتذاء شمتقومػم ؾمتٌٞمؾ ذم اًمريػ ًمتٓمقير أوًمقي٦م وم٠مقمٓمك اًمٗمٕمٚمٞم٦م جمتٛمٕمف ُمِم٤ميمؾ أدرك اًمذي ٟمٗمًف

 -(1)اًمٌنم ُمـ اهل٤مئؾ اًمٕمدد هلذا

 اًمٚمتذيـ واالؾمتتٖمالل االوتٓمٝم٤مد فمتؾ ذم والؾمتٞمام اإلىمٓمت٤مع، طمٙمؿ فمؾ ذم يم٤من أٟمف طمٞم٨ُم 

 ىمٌتؾ شمت٘مدم ومل اًمزراقم٦م شمتٓمقر مل األظمػم، اًم٘مرن ظمالل اًمرأؾمامًمٞم٦م واإلىمٓم٤مقمٞم٦م اإلُمؼمي٤مًمٞم٦م سم٤مذهت٤م

 ُمٜمخٗمًْمت٤م اإلٟمت٤مج اؾمتٛمر وسم٤مًمت٤مزم يذيمر ال اًمزراقم٦م ذم اًمت٘مدم ويٙم٤مد ىمٚمٞماًل، إال اجلٛمٝمقري٦م شم٠مؾمٞمس

(8)- 

 قمغم اعمرطمٚم٦م هذه وشمريمزت م،1424 قم٤مم ذم اًمّملم ذم واالٟمٗمت٤مح اًمٗمٕمكم اإلصالح سمدأ وًم٘مد

 االىمتّم٤مد هلٞمٙمؾ اًمٗم٘مري اًمٕمٛمقد سم٤مقمت٤ٌمره اًمزراقمل االىمتّم٤مد وشمٜمٛمٞم٦م اًمّمٞمٜمل اًمريػ ذم اإلصالح

 - ًمٚمّملم اجلٜمقي اًم٤ًمطمؾ ذم االىمتّم٤مدي٦م اعمٜم٤مـمؼ وإٟمِم٤مء اًمّمٞمٜمل،

 اًمّمتٞمٜمل ًمٚمِمتٕم٥م اعمٕمٞمِمت٦م ُمًتتقى رومع قمغم اًمٕمٛمؾ اجلدد اإلصالطمٞملم هدف يم٤من وًم٘مد

 ضمٚمٞم٦م وسمّمقرة واوح٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م وضمقد قمدم فمؾ ذم اًمرايمد اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد ذم ٞم٤مةاحل وسمٕم٨م

 اىمتّمت٤مد فمتؾ ذم اإلصتالح سمٜمج٤مح اًمتٜم١ٌم اإلصالح ىمٞم٤مدة قمغم اًمّمٕم٥م ُمـ يم٤من وًمذا اًمٌداي٦م، ُمٜمذ

 - ُمقضمف ُمريمزي

 اًمٗمِمؾ، ُمـ ظمقوًم٤م احلذر اًمتدرج فمؾ ذم ٟمًًٌٞم٤م واآلُمٜم٦م اًمًٝمٚم٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم اإلصالح سمدأ وًمذا

 ىمٍمت شمتؿ وىمتد آلظمتر، ىمٓمت٤مع ُمتـ صتٕمقسم٦م األيمثتر اعمٜم٤مـمؼ إمم اإلصالح يٜمت٘مؾ أن ُم٤م هقم٤منو

 يٛمٙمتـ ٟمج٤مطمٝمت٤م صمٌت٤مت طم٤مًمت٦م وذم سمٕمٞمٜمٝمت٤م أىم٤مًمٞمؿ قمغم اًمؽميمٞمز أي ،اجلٖمراذم اًمٌٕمد قمغم اإلصالح

 ظمالًمتف ُمتـ يٛمٙمتـ رائتد ىمٓمت٤مع اظمتٞمت٤مر قمتغم اًمؽميمٞمز إمم سم٤مإلو٤موم٦م أظمرى، أُم٤ميمـ قمغم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م

 - رايمدة ًم٘مٓم٤مقم٤مت سم٤مإلصالح االٟمت٘م٤مل

                                                 
 .123جٌغحذك، صـ  ( جٌّشؾغ 1)

 .171( ضؾٟ ْٚ : ِٛؾض أقٛجي جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ2)



351 

  

 
 
 

 يم٠مداة اإليديقًمقضمٞم٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م األومٙم٤مر أن لُم٤مول رطمٞمؾ سمٕمد اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة أدريم٧م وًم٘مد

 أي٘مٜمت٧م صمتؿ وُمتـ واىمٕمٞمت٦م- همتػم وُمٕم٤ميػم أدوات أصٌح٧م وظمّمقُمٝم٤م أصدىم٤مئٝم٤م ًمتّمٜمٞمػ ومَٕم٤مًم٦م

ـٍ  مل أهن٤م اًمّملم  ّمتلماًم أىم٤مُمت٧م وًمذًمؽ اًمٕم٘م٤مئدي، وشمّمٚمٌٝم٤م متًٙمٝم٤م ضمراء ُمـ اخل٤ًمرة ؾمقى دم

 -(1) االىمتّم٤مدي٦م حت٘مٞم٘م٤مالؾمتٗم٤مدة هبدف اًمدول يم٤موم٦م ُمع قمالىم٤مت

 واًمٖمتذاء اًمًٙم٤من طمجؿ سملم اًمتقازن حت٘مٞمؼ يمٞمٗمٞم٦م ذم اًمّمٕم٦ٌم اعمٕم٤مدًم٦م طمؾ اًمّملم قمغم ويم٤من

 اٟمٙمٛمِمت٧م اًمتذي اًمقىم٧م ذم ؾمٜمقًي٤م ٟمًٛم٦م ُمٚمٞمقن 10 سمٛمٕمدل يزداد اًمذي اًمِمٕم٥م هلذا اًميوري

 األُمتقال ُمتـ اعمزيتد ختّمتٞمص إمم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م قم٤مد اًمذي األُمر ،اعمٜمتج٦م اًم٘مٛمح يمٛمٞم٤مت ومٞمف

  -(8) احلٌقب وظم٤مص٦م اًمٖمذائٞم٦م اعمقاد سم٢مٟمت٤مج اخل٤مص٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث

 اًمٙمٛمتل اًمت٘متدم فمتؾ ذم اًمتري ـمترق وحتًتلم اًمزراقم٦م أؾم٤مًمٞم٥م شمٓمقير إمم اًمّملم وجل٠مت

 قمتغم ٛمتؾواًمٕم اًمّمقي٤م ومقل ُمـ ضمديدة أؾمٛمدة اسمتٙم٤مر قمغم واًمٕمٛمؾ األؾمٛمدة صٜم٤مقم٦م ذم واًمٜمققمل

 هتذا ذم اعمت٘مدم اعمًتقى ذات اًمدول ُمع اًمٌذور وشم٤ٌمدل األرز سمتٝمجلم اخل٤مص٦م اًمًالالت حتًلم

 اًمٗمتالح وإُمتداد اًمتّمتحر ُمتـ واحلتد اًمؽمسمت٦م ًمتٗمٙمٞمتؽ سمديٚم٦م زراقمٞم٦م أؾم٤مًمٞم٥م وإدظم٤مل ،اعمج٤مل

 ذم %06 يم٤مٟمت٧م أن سمٕمتد %86 ُمـ ألىمؾ اًمزراقمٞم٦م األرض رضي٦ٌم ظمٗمض ُمع اًمزراقمٞم٦م سم٤مإلقم٤مٟم٤مت

 اإلٟمتت٤مج ُمتـ اهل٤مئتؾ اًمٙمتؿ هذا ًمؽموي٩م ضمديدة ؾمٗمـ سمٜم٤مء قمغم واًمٕمٛمؾ ،اإلصالح ٜمقاتؾم سمداي٦م

  -(3) اعمّمٜمع اًمزراقمل

 ذم اعمتخّمّملم اًمٕمٚمامء سمقاؾمٓم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمؽمسم٦م ذم اعمروٞم٦م اجلٞمٜم٤مت ايمتِم٤مف ُمرة ألول وشمؿ 

 هتذا وطم٘متؼ ،ل اًمّمتٞمٜمل اعمٕمٛمتؾ ل اؾمتؿ حت٧م سمذًمؽ اخل٤مص٦م اًمقرىم٦م وٟمنمت ،اًمٜم٤ٌمت أُمراض

 وراصمًٞمت٤م شمٜمت٘متؾ اًمتتل اًمٜم٤ٌمشمٞمت٦م سم٤مألُمراض اخل٤مص٦م اجلٞمٜم٤مت جم٤مل ذم ُمذهاًل  شم٘مدًُم٤م اًمّمٞمٜمل نموعاعم

  -(1)اًمّملم ذم  اًمزراقمٞم٦م األرايض شمدهقر ؾم٧ٌٌم واًمتل

                                                 
ٚجاللطصدحد٠س لِشؾدغ عدحذك،  ( 1) ٌطحس٠خ١دس  ٚج ؾ١دس  ٌٛٛ ١ٕس  لدسجعدس أذؼحد٘دح جأل٠ذ٠ صد١ ٌطؿشذدس ٌج ؼض٠دض قّدذٞ :  ج صـد                   ػرذ ٌج

 .121 -122صـ 

 .      52جاللطصحدٞ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ ( ئذشج١ُ٘ جألخشط : ع١حعس جإلصوـ ٚأغش٘ح ػٍٝ جٌّٕٛ 2)

                         َ،  1225( ٔؿدددددُ جٌػحلدددددد خدددددحْ : دسٚط ِدددددٓ ج١ٌحذدددددحْ ٌٍؾدددددشق جألٚعدددددظ، جأل٘دددددشجَ ٌٍٕؾدددددش ٚجٌطٛص٠دددددغ، جٌمدددددح٘شز، 3)

 .      121صـ 

 .     174صـ   ( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك،4)
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 وازدادت ،اًمّملم ًمًٙم٤من االىمتّم٤مدي اًمٜمِم٤مط ُمـ األيمؼم اجلزء قمغم اًمزراقم٦م ىمٓم٤مع يًتحقذ

 اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أوًم٧م طمٞم٨ُم  ،األظمػمة األقمقام ذم اًمزراقمل اعمج٤مل ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م االؾمتثامرات

 أضمٝمتزة ُمثتؾ ،اًمزراقمتل اإلٟمتت٤مج جمت٤مل إمم احلديث٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمقؾم٤مئؾ إلدظم٤مل ُمتزايدة أمهٞم٦م

 إمم واؾمتع سمِمتٙمؾ وإدظم٤مهلت٤م ،اًمزراقمٞمت٦م اعمٞمٙمٜمت٦م وؾمت٤مئؾ وشمٓمتقير ،اًمزراقمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحقث

 جمت٤مالت خيتص ومٞمام ،اًمٕم٤ممل يِمٝمده اًمذي ٕم٤مساعم اًمتٙمٜمقًمقضمل ًمٚمتٓمقر ُمقايم٦ٌم حي٘مؼ سمام ،األري٤مف

 واؾمتتخدام اعمٞمت٤مه شمقومػم وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمتٕمٌئ٦م اإلٟمت٤مج ًمقؾم٤مئؾ شمٓمقير ُمـ ،اًمزراقمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمّملم ذم ٦ماًمرئٞمًٞم اًمزراقمٞم٦م اعمٜمتج٤مت إمم اإلؿم٤مرة ودمدر ،اًمزراقمل سم٤معمٜمت٩م االرشم٘م٤مء أؾم٤مًمٞم٥م مجٞمع

 واًمتذرة واًمتٌتغ اًمًتقداين واًمٗمتقل اًمّمتقي٤م وومتقل واًمِم٤مي واًم٘مٓمـ واًم٘مٛمح ،األرز ) : شمِمٛمؾ

 اؾمتخدام إمم اًمّملم وهتدف ،( اعمختٚمٗم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م واعمقار واألؾمامك واًمٚمٗم٧م واًمًٙمر واًمدظمـ

 اًمزراقمل إٟمت٤مضمٝم٤م زي٤مدة ًمٖمرض ،سم٤مؾمتٛمرار شمٓمقيره٤م وحم٤موًم٦م ًمدهي٤م اعمقضمقدة اًمزراقمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 -(1) ًمٚمٛمجتٛمع اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم يًٝمؿ سمام

 اًمٙمٞمٛمٞمت٤مء جمت٤مل ذم اًمتٓمقير سمحقث ُمـ سم٤مًمٕمديد اًمّملم ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت وىم٤مُم٧م

 اًمٗمؽمة ذم اإلطمّم٤مءات وشُمِمػم ،األـمٕمٛم٦م وإٟمت٤مج اعُمخّم٥م اًمّمٜم٤مقمل اًمٗمقؾمٗمقر وإٟمت٤مج ،اًمزراقمٞم٦م

 آالف قمنمتة ُمـ أيمثر ُمـ االٟمتٝم٤مء اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت اؾمتٓم٤مقم٧م ،( م 1440 – 1430 )

 ُمتـ أيمثتر ذم ـمٌ٘مت٧م قمٜمدُم٤م اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م وطم٘م٘م٧م ،اًمزراقمٞم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمنموقم٤مت ُمـ

 أرؾمتٚم٧م يمتام ،يتقان سمٚمٞمقن 306 سمٜمحق ىمدرت االىمتّم٤مدي٦م اًمٕمقائد ُمـ ىمدًرا ُمنموع آالف صمالصم٦م

 ُمتـ سمتٗمتقيض اًمزراقمٞمت٦م اعمجت٤مالت ذم ُم١مىمًت٤م ًمٚمٕمٛمؾ اًمتدريز اهلٞمٙمؾ ُمـ 066 ٟمحق اجل٤مُمٕم٤مت

 سمتدري٥م اجل٤مُمٕم٤مت هذه ىم٤مُم٧م يمام ،زراقمًٞم٤م ُمريمًزا 236 ٟمحق ىم٤مُمقاوأ ،واألىم٤مًمٞمؿ اًمقالي٤مت طمٙم٤مم

 ُمـ اجلٝمد هذا وسمٗمْمؾ ،ًمٚمزراقم٦م اًمٗم٘مري اًمٕمٛمقد متثؾ واًمتل واعمٝم٤مري٦م اًمٗمٜمٞم٦م اًمٙمقادر ُمـ اعماليلم

  -(8) اًمّملم ذم اًمزراقم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مل ذم يمٌػم شم٘مدم طمدث اجل٤مُمٕم٤مت

                                                 
 .     53 - 52( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ: جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ،ِشؾغ عحذك،صـ صـ 1)

 .     173( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ  2)
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 زراقمٞم٦م وُمدارس وُمٕم٤مهد سمحثٞم٦م ُمرايمز ءوإٟمِم٤م ل ؿمقىمقاٟمغ ل اخليوات ُمديٜم٦م إٟمِم٤مء وشمؿ

  -(1) شمرسم٦م سمدون زراقم٦م اًمّملم ذم ُيقضمد أصٌح طمتك اًمزراقمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة

 ًمٚمِمتٕم٥م اًمٙمت٤مذم اًمٖمتذاء ًمتتقومػم اإلٟمتت٤مج زي٤مدة قمغم اًمزراقمٞمقن واًمٕمٚمامء اعمٝمٜمدؾمقن وقمٛمؾ

 وحمٓمت٤مت اًمزراقمت٦م ًمتقزارة اًمت٤مسمٕم٦م اًمٌحقث وُمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٛمؾ هذا ذم وؾم٤مهؿ ،اًمّمٞمٜمل

 سمزيت٤مدة اًمٗمدان همٚم٦م ًمزي٤مدة ضمديدة وؾم٤مئؾ ايمتِمٗمقا أن ضمٝمقدهؿ ٟمتٞمج٦م ويم٤مٟم٧م ،اًمريٗمٞم٦م اًمتج٤مرب

 ُمـ Shange ؿم٤مٟم٩م ؿمٞمقهٜم٩م ل وىم٤مم ،اًمزراقمٞم٦م واآلوم٤مت راتتاحلِم قمغم واًم٘مْم٤مء اًمؽمسم٦م ظمّمقسم٦م

 اًم٘مٛمتح رسمتذو ُمتـ ضمديتدة ؾمتالًم٦م سم٢مٟمت٤مج  لؿم٤مٟمز ل ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم اًمٖمري اًمِمامزم ذم اًمزراقم٦م يمٚمٞم٦م

 أو 86 طمتقازم ُمٜمٝم٤م اًمٗمدان حمّمقل ويٕمٓمل ،( 1 ٟمٛمرة ي٤م )  اؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م وُأـمٚمؼ ،وهتجٞمٜمٝم٤م اعمٜمت٘م٤مة

 ُم٘م٤موُمت٦م قمتغم ىمتدرة وهلت٤م ،ؿمت٤مىم٦م اطمتتامل ىمقة قمـ ومْماًل  ،اًم٤ًمسم٘م٦م اعمحٚمٞم٦م األٟمقاع ُمـ أيمثر 36%

  -(8) اًمّملم ؿمامل وذم ويمٚمٜم٤ًم ؿم٤مٟمز ذم زراقمتٝم٤م وُأدظمٚم٧م ،األؾمقد اًمّمدأ

 سمتام زراقمٞمت٦م شمٜمٛمقيت٦م روقم٤متتعمِم اشمٗم٤مىمٞم٤مت  ( ومقضمٞم٤من ) ُم٘م٤مـمٕم٦م وىمٕم٧م  م 1448 قم٤مم وذم

 اًمتزوار آالف ضمتذب اًمتذي لرواتتاخلْم ؾمٚم٦مل ُمٕمرض ظمالل أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر قمـ يزيد

 وًمٗمت٧م اًمّملم ذق ذم اعم٘م٤مـمٕم٦م هبذه اًمقاومرة اًمزراقمٞم٦م اعمح٤مصٞمؾ إمم االهتامم ضمذب هدومف ويم٤من

 اًمتٜمٛمٞمت٦م سمٛمنمتوقم٤مت يمٌتػًما اهتامًُم٤م األضم٤مٟم٥م أسمدى وىمد واعمٛمت٤مزة، اخل٤مص٦م اعمٜمتج٤مت إمم االٟمت٤ٌمه

 ودم٤موزت أضم٤مٟم٥م، ُمًتثٛمريـ ُمع اًمِم٠من هبذا اشمٗم٤مىمٞم٦م 330 والي٤مت شمًع ومقىمٕم٧م هٜم٤مك، اًمزراقمٞم٦م

 -(3)أُمريٙمل دوالر ُمٚمٞم٤مر 0-1 االشمٗم٤مىمٞم٤مت هذه ىمٞمٛم٦م

 اًمٕمنمتيـ، رناًم٘م ٤متٞمشمًٕمٞمٜم ذم وسمخ٤مص٦م واالٟمٗمت٤مح، اإلصالح ؾمٞم٤مؾم٦م اًمّملم شمٌٜم٧م أن ذُ ُمٜم

  ،سم٤مرزة ٟمت٤مئ٩م وطم٘م٘م٧م ُمٚمحقفم٦م سمّمقرة اًمريٗمل واىمتّم٤مده٤م ل ومقضمٞم٤من ل ذم اًمزراقم٦م رتشمٓمق

                                                 
      .52َ،  صـ  1222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ِح٠ٛ، 1)

 .     174( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ  2)

 .  61َ، صـ1222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ،  ػذد  ِح٠ٛ، 3)
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 سم٤معم٘م٤مـمٕمت٦م اًمًتٛمٙمٞم٦م واعمِمت٤مريع اعمتقار وشمرسمٞم٦م واًمتِمجػم اًمزراقم٦م إٟمت٤مج إمج٤مزم سمٚمغ طمٞم٨م

 وىمٞمٛمت٦م ،يتقان ُمٚمٞمت٤مر84-11 اًمزراقمل اإلٟمت٤مج ىمٞمٛم٦م ُمٜمٝم٤م ،م 8663 قم٤مم ذم يقان ُمٚمٞم٤مر111-14

 -(1)يقان ُمٚمٞم٤مر48-83 واًمدواضمـ اعمقار شمرسمٞم٦م ٤مجإٟمت

 اهل٤مُم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م شمٕمٛمٞمؿ وظُمٓم٦م اًمنمارة ظُمٓم٦م شمٜمٗمٞمذ اعمٕمٜمٞم٦م اًمدوًم٦م أضمٝمزة ٟمٗمذت

 اًمٌٜم٤مء إمم اعمقضمٝم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ظمٓمط ُمـ وهمػمه٤م اًمًٝمقل إؿمٕم٤مل وظُمٓم٦م احلّم٤مد وظُمٓم٦م

 اعمت٘مدُمت٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث ٟمت٤مئ٩م شمقصٞمؾ إمم ه٤مدوم٦م ،ُم٤ٌمذة اًمريٗمل االىمتّم٤مدي

 اًمٕمٚمقم ذم اًمٗمالطملم ُمٝم٤مرات ارشمٗم٤مع ًمدومع ُمٝماًم  دوًرا يٚمٕم٥م مم٤م ،اًمٗمالطملم سمٞمقت وإمم األري٤مف إمم

  - واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اعمحّمتقالت ُمتـ ٟمتقع أًمتػ 166 ُمتـ أيمثتر اًمزراقم٦م دوائر اؾمتقردت اًمقىم٧م ٟمٗمس وذم

 ًمتٌٕمض طمديثت٦م وأٟمٔمٛم٦م ضمديدة أٟمقاع وشمرسمٞم٦م اظمتٞم٤مرُ  شمؿ يمام ،اًمٕم٤ممل أٟمح٤مء ُمـ واًمِمتالت اًمزراقمٞم٦م

 ُمثتؾ اإلٟمت٤مج ذم اعمت٘مدُم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت سمٕمض وُاؾمتخدُم٧م ،واًم٘مٛمح   واًمذرة األرز ُمثؾ اعمحّمقالت

 ،ُمتٜمت٤مصمرة وزراقمتٝمت٤م اجلٗمت٤مف فمتروف ذم األرز ؿمتتالت وشمرسمٞمت٦م ،اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م سم٤مألهمِمٞم٦م اًمٖمٓم٤مء

  -(8) واؾمع ٟمٓم٤مق قمغم اًمزراقمٞم٦م ٌٞمداتواعم احلديث٦م اًمزراقمٞم٦م واألدوات واعمٙمٜم٤مت

 إقمت٤مدة إمم شمدقمق ىمرارات اجل٤مُمٕم٤مت سمٕمض ُمع سم٤مًمتٕم٤مون ( ُمٞمٞمقن ) حم٤مومٔم٦م طمٙمقُم٦م واختذت

 ٟمٗمًتف اًمقىم٧م وذم ،االىمتّم٤مدي٦م اعمزروقم٤مت شمٓمقير قمغم اًمٗمالطملم شمِمجع طمٞم٨ُم  ،اًمزراقمل اهلٞمٙمؾ

 شمًتقيؼ يمٞمٗمٞمت٦م ذم اًمٗمالطمتلم سم٢مرؿمت٤مد ظم٤مصت٦م وطمتدة 166 سم٤معمح٤مومٔمت٦م اًمٗمالطمتلم مجٕمٞم٦م ٟمٔمٛم٧م

 أن ىمٌتؾ اًمٗم٤ميمٝمت٦م أؿمتج٤مر سمتلم احلٌقب ًمزراقم٦م اًمٗمالطملم سم٢مرؿم٤مد احلٙمقُم٦م ىم٤مُم٧م يمام ،ُمٜمتج٤مهتؿ

 طمتتك احل٘مقل إلدارة يمرؾمؿ ( ُمق 10 = )اهلٙمت٤مر ُمق . يقان 866 هلؿ وىمدُم٧م ،اإلصمامر إمم شمّمؾ

 اًمتٕمٚمتٞمؿ ُم١مؾمًت٤مت ُمتع سم٤مًمتٕمت٤مون احلٙمقُمت٦م قمٛمٚم٧م يمام ،ؾمٜمقات 0 – 3 سمٕمد أي األؿمج٤مر إصمامر

 هتذه ذم األًمٌت٤من عمٜمتجت٤مت ُمّمٜمًٕم٤م احلٙمقُم٦م أٟمِم٠مت طمٞم٨ُم  ،اًمزراقمٞم٦م اعمٜمتج٤مت شمّمٜمٞمع قمغم اًمٕم٤مزم

  -(3) اعمح٤مومٔم٦م

                                                 
 . 34َ، صـ  2224( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ،  ػذد  ١ٔٛ٠ٛ، 1)

(2)http://arabic.china.org.cn/Arabic/122753.htm . 

 .      174 – ٠173حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ  صـ ( 1)
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 ،اًمتِمتجػم سمٗمْمتؾ 5 اًمّملم ذم ًمٚمٗم٤ميمٝم٦م ُمٜمتج٦م حم٤مومٔم٤مت قمنم أيمؼم ُمـ ل ومٜمٖمِمٞم٤من ل حم٤مومٔم٦م

 سملم اًمث٤مٟمٞم٦م ٦ٌماعمرشم اآلن اعمح٤مومٔم٦م وحتتؾ ،ُمٚمحقظ سمِمٙمؾ اعمح٤مومٔم٦م ذم واعمٜم٤مخ ،اًمٌٞمئل اًمٜمٔم٤مم حتًـ

 ذم واًمٌّمتؾ ًمٚمثقم ُمٜمتج٦م حم٤مومٔم٦م أيمؼم إهن٤م سمؾ ،اخليوات ًمزراقم٦م اًمّملم ذم حم٤مومٔم٤مت قمنم أيمؼم

  - اًمّملم

 سمقاؾمتٓم٦م ،اإليٙمقًمقضمٞمت٦م ٦ماًمٌٞمئٞم ًمٚمزراقم٦م اًمتحقل قمغم األظمػمة اًمًٜمقات ذم اعمح٤مومٔم٦م شمٕمٛمؾ

 اؾمتتخدام قمتغم صت٤مرُم٦م رىم٤مسمت٦م شمٗمترض يمتام ،اًمتٚمتقث ُمـ اخل٤مًمٞم٦م اعمح٤مصٞمؾ إٟمت٤مج ُمٕم٤ميػم شمٓمٌٞمؼ

ٛمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م احلنمي٦م اعمٌٞمدات ًُ  ُمتـ ٟمققًمت٤م مخًتلم ُمتـ أيمثر طم٤مًمًٞم٤م اعمح٤مومٔم٦م شمزرع - اًمزراقم٦م ذم اًم

 اًمتٚمقث ُمـ اخل٤مًمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م واعمٜمتج٤مت ،AA درضم٦م قمغم اخلياء واألهمذي٦م ،اًمٕمْمقي٦م األهمذي٦م

 ُمتـ أيمثتر إمم ل ومٜمٖمِمٞم٤من ل ذم واخلياء اًمٕمْمقي٦م األهمذي٦م ُم٤ًمطم٦م شمّمؾ - اًمقـمٜمل اعمًتقى قمغم

 يمتٞمس ذم ُمٚمٗمقومت٦م صمٛمرة يمؾ أن الطمٔمٜم٤م ،شم٤موًمق ىمري٦م ذم اًمتٗم٤مح سم٤ًمشملم أطمد وذم - ُمق أًمػ صمالصمامئ٦م

 هبتذه ل : ىمت٤مئاًل  ذًمتؽ حمتغم ومتالح أووتح وىمتد - اًمِمجرة قمغم شمزال ال وهل صٖمػم سمالؾمتٞمٙمل

 شمٜمت٤مول يٛمٙمـ وسم٤مًمت٤مزم ،ًمٚمٜمٛمق اعمٌٙمرة اعمرطمٚم٦م ُمٜمذ اعمٌٞمدات رش اًمتٗم٤مح صمامر رتىمِم ٟمجٜم٥م اًمٓمري٘م٦م

 -(1) ل همًٚمف دون ُمـ اًمٗمقر قمغم اًمثامر

 اًمزيٜمت٦م زهتقر ُمتـ شُمٕمتد ،هقًمٜمتدا ُمـ األٟم٤مٟم٤مس زهرة اًمّملم اؾمتقردت م 8618 قم٤مم وذم

 اًمزهترة هتذه شمٚم٘مت٧م ،احلٛمراء اجلٛمٞمٚم٦م ًمزهقره٤م وٟمٔمًرا - االؾمتقائٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم شمٜمٛمق اًمتل اًمثٛمٞمٜم٦م

٤ًٌم  أٟمحت٤مء ورم سمٙمتلم ذم ضمتًدا صتٕم٦ٌم اًمزهرة هذه اقم٦مزر ـمري٘م٦م شُمٕمد وًمٙمـ - اًمّملم ذم قم٤مًمًٞم٤م شمرطمٞم

 أطمتد ذم اًمزهترة هذه شمٜمٛمق ،ذًمؽ ُمـ اًمرهمؿ قمغم - ُم٤مرس ؿمٝمر ذم اًمٓم٘مس ًمؼمودة وذًمؽ اًمّملم

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمنمتيم٤مت إطمدى وطمّمٚم٧م - سمٙملم وقاطمل ذم اًمقاىمٕم٦م اًمزضم٤مضمٞم٦م اًمٌٞمقت أُم٤ميمـ

  ومٞمٝم٤م سمام ،اًمزضم٤مضمٞم٦م اًمٌٞمقت ٤متًمٜم٤ٌمشم االظمؽماع سمراءات ُمـ طم٘مقق ؾمٌٕم٦م قمغم سمٙملم ذم اًمٌٞمقًمقضمٞم٤م

                                                 
 .      47 – 46َ، صـ  صـ  2214(  ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ٠ٕح٠ش 2)
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 إمم إوت٤موم٦م اًمزضم٤مضمٞمت٦م اًمٌٞمتقت همٓمت٤مء وطمجتؿ ُمت٤مدة وشمٕمديؾ اًمتٝمقي٦م ضمٝم٤مز شمّمٛمٞمؿ إقم٤مدة

 -(1) ضمًدا طمديًث٤م ًمٚمتدومئ٦م ٟمٔم٤مًُم٤م ووٕم٧م يمام ،اًمٜم٤ٌمشم٤مت قمٚمٞمٝم٤م شمقضمد اًمتل اعمتحريم٦م اًم٘مقاقمد

 ُمٚمٞم٤مر 1106 إمم  اًمّملم ذم اًمريٗمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت إٟمت٤مج ىمٞمٛم٦م إمج٤مزم وصؾ ،م1448 قم٤مم ومٗمل

 اًمريٗمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت هذه ذم اعمِمتٖمٚملم قمدد أُم٤م يقان- ُمٚمٞم٤مرات 116 ص٤مدراهت٤م ىمٞمٛم٦م وسمٚمٖم٧م يقان،

 ذم يِمتتٖمٚمقن اًمتذيـ واعمتقفمٗملم اًمٕمتامل قمتدد يٗمتقق اًمٕمدد وهذا ،ومرد ُمٚمٞمقن 166   دم٤موز وم٘مد

 -(8)احلٙمقُمٞم٦م واعمّم٤مٟمع اعم١مؾم٤ًمت

 األصتٗمر اًمًتٝمؾ وشمقؾمتٞمع وشمٓمتقير شمٜمٛمٞم٦م روعتُمِم ًمٚمزراقم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت شمقًم٧م وم٘مد

 اًمٕمٚمتتقم ًمتٓمتتقير ىمقُمٞمتت٦م وُمتتٜمح ُمٙم٤مومتتآت قمتتغم اجل٤مُمٕمتت٦م وطمّمتتٚم٧م ،وهتتقاي   هتت٤مي وهنتتري

 اًمتتل اهل٤مئٚمت٦م واًمٜمتت٤مئ٩م ًمإلٟمجت٤مزات وذًمتؽ ،أظمرى وُمٙم٤مومآت ُمٜمح إمم سم٤مإلو٤موم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اخلُٓمت٦م ظمتالل ُمتذهاًل  شم٘متدًُم٤م روعتاعمِم هذا وطم٘مؼ ،اًم٤ًمسمٕم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م طم٘م٘متٝم٤م

 ًمٚمزراقمت٦م ل هٞمٌتلل ضم٤مُمٕمت٦م ىم٤مُمت٧م يمتام ،ومٕم٤مًمٞم٦م أيمثر اىمتّم٤مدي٦م قمقائد طم٘مؼ يمام ،اًمث٤مُمٜم٦م اخلٛمًٞم٦م

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م سم٤معمٕمرومت٦م ( Taihang shan  ؿمت٤من هت٤مٟم٩م شمت٤مي ) ضمٌت٤مل عمٜمٓم٘م٦م واعم٤ًمٟمدة اًمدقمؿ سمت٘مديؿ

 اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ذم ه٤مئٚم٦م حتقالت سمتح٘مٞمؼ اًمزراقمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ قمديد وىم٤مُم٧م ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

  - (3)اعمح٤مصٞمؾ ُمـ ضمديدة ؾمالالت سم٢مٟمت٤مج يتٕمٚمؼ ومٞمام ظم٤مص٦م

 سمام اًمٕمنميـ اًم٘مرن ُمـ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت أواظمر ذم ؾم٤ممه٧م اًمريٗمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ أن إمم اإلؿم٤مرة ودمدر

 اعم١مؾمًت٤مت أٟمتجت٧م اًمتذي اًمقىمت٧م ذم اًمّمتلم ذم اإلمجت٤مزم اًم٘مقُمل اإلٟمت٤مج ُمـ % 83 قمـ يزيد

 ُمتـ % 36 ،اًمّمتٖمػمة اًمزراقمٞمت٦م األضمٝمتزة تت٤مجإٟم ُمـ % 40و ،اخلزف صٜم٤مقم٦م ُمـ % 40 اًمريٗمٞم٦م

 % 12 ،اآلالت إٟمت٤مج ُمـ % 80 ،روسم٤متتواعمِم اًمٖمذائٞم٦م اعمقاد صٜم٤مقم٦م ُمـ % 16 ،اعمالسمس صٜم٤مقم٦م

 قمت٤مم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمّمت٤مدرات ُمتـ % 31 سمتت وأؾمتٝمٛم٧م واالشمّم٤مالت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ُمـ

 - (1) م 8661

                                                 
(1)http://Arabic.cntv.cn/program/news_ar/22122326/125172.shtm/  

 .46َ، صـ1224ش  ( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد فرشج2٠)

 .      173 – 172( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ  صـ 3)

 . 225( ئذشج١ُ٘ جألخشط  : أعشجس ضمذَ جٌص١ٓ ل دسجعس فٟ ِوِف جٌمٛز ٚأعرحخ جٌصؼٛد ل، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 ل ُمنمتوع شمٜمٗمٞمتذ ذم اًمزراقمت٦م ووزارة اًمتري ووزارة واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وزارة اؿمؽميم٧م

 م 8668 قم٤مم ذم ل ضمديدة ُمٜمتج٤مت وشمٓمقير ودراؾم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه اعمقومرة احلديث٦م ًمٚمزراقم٦م اًمٗمٜمل اًمٜمٔم٤مم

 احلديثت٦م ًمٚمزراقمت٦م واحل٤مؾمتٛم٦م اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م واالسمتٙم٤مرات اإلسمداقم٤مت أهداف وطم٥ًم -

 وُم١مؾمًت٦م وشمٙمٜمقًمقضمٞمت٦م قمٚمٛمٞم٦م هٞمئ٦م 838 وطمِمد قمٚمٛمٞم٦م ُم٤مدة 00 اعمنموع ـمرح ،ًمٚمٛمٞم٤مه اعمقومرة

 ومٜمًٞمت٤م ٟمٔم٤مًُمت٤م اعمنمتوع أٟمِم٠م ًم٘مد - واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم ًمٚمٛمِم٤مريم٦م وطمديث٦م قم٤مًمٞم٦م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذات

 وُمٕمتدل اعمح٤مصتٞمؾ رـمقسمت٦م اؾمتتخدام ومٕم٤مًمٞمت٦م رومتع حمقًرا يتخذ ًمٚمٛمٞم٤مه اعمقومرة احلديث٦م ًمٚمزراقم٦م

 اعمٞمت٤مه ُمتقارد تخداماؾمت وُمٕمتدل اًمتؽمع ُمٞمت٤مه اؾمتتخدام وُمٕمدل اًمزراقمٞم٦م احل٘مقل ُمٞم٤مه اؾمتخدام

 شمتٛمتتع ًمٚمٛمٞم٤مه اعمقومرة ًمٚمزراقم٦م طم٤مؾمٛم٦م وأضمٝمزة ُمٜمتج٤مت وأسمدع ،اًمزراقمل اإلٟمت٤مج وومقائد اعمدورة

 أٟمامـًمت٤م وأىمت٤مم ،ًمٚمٌٞمئ٦م وصدي٘م٦م اًمتٚمقث ُمـ وظم٤مًمٞم٦م االؾمتٝمالك وُمٜمخٗمْم٦م اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م سمٛمٞمزات

  - ختٚمٗم٦ماعم اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اخلّم٤مئص ُمع شمتٗمؼ ًمٚمٛمٞم٤مه اعمقومرة ًمٚمزراقم٦م ومٜمٞم٦م شمٜمٛمقي٦م

 ُمتؽم ُمٚمٞمت٤مر 346 ؾمٜمقًي٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمزراقم٦م ذم اعمًتخدُم٦م اعمٞم٤مه طمجؿ يٌٚمغ ،احل٤مرض اًمقىم٧م ذم

 اًمتري ومٕم٤مًمٞم٦م وًمٙمـ ،يمٚمف اعمجتٛمع ذم اعمًتخدُم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه اإلمج٤مزم احلجؿ ُمـ %26 ُمِمٙماًل  ُمٙمٕم٥م

 اعمٞمت٤مه شمتقومػم ذم وتخٛم٦م يم٤مُمٜمت٦م سمٓم٤مىمت٦م اًمّمتلم شمتٛمتتع وقمٚمٞمف ،وم٘مط %10 إال شمًجؾ مل اًمزراقمل

 اًمزراقمل اًمري ومٕم٤مًمٞم٦م وصقل ذم   اًمّملم طمددشمف اًمذي اًمزراقمٞم٦م اعمٞم٤مه شمقومػم هدف يتٛمثؾ اًمزراقمٞم٦م

 م8636 قمت٤مم سمحٚمقل اًمزراقم٦م ذم اعمًتخدُم٦م ًمٚمٛمٞم٤مه اإلمج٤مزم احلجؿ ازدي٤مد قمدم فمؾ ذم %00 إمم

(1)- 

 سمحقصمتف ٟمتت٤مئ٩م أقمت٤مدت ،اهلجتلم األرز أسمق ًم٘م٥م طم٤مُمؾ ،ل سمٞمٜمغ ًمقٟمغ يقان ل اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤ممل

 قمت٤مم ذم اًمّمتلم- ذم   األرز زراقمت٦م شمت٤مريخ يمت٤مسمت٦م ريـتاًمٕمِم اًم٘مرن ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ؾمتالًم٦م إمم شمقصتؾ طمٞمت٨ُم  ،اهلجتلم األرز إٟمت٤مج ذم آظمر اظمؽماىًم٤م سمٞمٜمغ ًمقٟمغ يقان طم٘مؼ ،م 8663

 اهلجتلم األرز طم٤مًمًٞمت٤م ويٕمٛمتؿ - ـمٜمًت٤م 18،811 ُمٜمٝمت٤م اهلٙمتت٤مر إٟمت٤مضمٞم٦م شمٌٚمغ اًمًقسمر اهلجلم ًمألرز

  وهتدف - ـمٜم٤ًم 18 ُمـ أيمثر ُمٜمف اًمقاطمد اهلٙمت٤مر إٟمت٤مج ويٌٚمغ سم٤مًمّملم واؾمٕم٦م ُم٤ًمطم٤مت ذم ًقسمراًم

                                                 
 . 2َ، صـ  2225(  ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ٔٛفّرش 2)
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 إمم اًمًتقسمر اهلجلم األرز ُمـ اهلٙمت٤مر سم٢مٟمت٤مضمٞم٦م اًمقصقل سمٞمٜمغ ًمقٟمغ يقان اًمؼموومٞمًقر سمحقث

 شمٜمٗمٞمذ قمغم طم٤مًمًٞم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م شمٕمٙمػ ،ذًمؽ إمم سم٤مإلو٤موم٦م - م 8616 قم٤مم سمحٚمقل ـمٜم٤ًم 13،0

 ضمديدة ؾمالًم٦م 100 ذًمؽ ويِمٛمؾ ،اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمحًٜم٦م اًمزراقمٞم٦م اًمًالالت شمٕمٛمٞمؿ عُمنمو

  (-1) واًمذرة واًم٘مٛمح اًمًقداين واًمٗمقل اًمِمٚمجؿ سمذور ُمٜمٝم٤م

 األرض ُمتـ ( ُمتق 10 يًت٤موى اًمقاطمتد اهلٙمتت٤مر ) ُمتق ًمٙمتؾ اهلجلم األرز إٟمت٤مضمٞم٦م سمٚمٖم٧م

 اهلجتتلم األرز سمتتذور ذم اًمٕمتت٤ممل صتتدارة اًمّمتتلم حتتتتؾ - همتترام يمٞمٚمتتق 466 اًمّمتتلم ذم اًمزراقمٞمتت٦م

 ُمٚمٞم٤مر ُمـ أليمثر اًمٖمذاء ُمِمٙمٚم٦م طمؾ ذم ؾم٤مقمد مم٤م ،اًمًٜملم قمنمات ُمٜمذُ  اهلجلم األرز وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 األرز سمتذور إٟمتت٤مج ًمت٘مٜمٞم٤مت شمدريٌٞم٦م دورة اًمّملم قم٘مدت ،م8613 قم٤مم يقٟمٞمق ُمـ 13 وذم - ومرد

 سمذور إٟمت٤مج شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ل سمٞمٜمغ ًمقٟمغ يقان ل اًمّمٞمٜمل اًمٕم٤ممل قمرض طمٞم٨ُم  ،اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول ذم اهلجلم

 زراقمًٞم٤م وسم٤مطمًث٤م طمٙمقُمًٞم٤م ُمقفمًٗم٤م وقمنميـ اصمٜملم أُم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م اًمزراقمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اهلجلم األرز

  -(8) ٟم٤مُمٞم٦م دوًم٦م 13 ُمـ

 ًمٚمٛمٜمتجت٤مت اعمٜمتجت٦م اعمٜمت٤مـمؼ ًمتقزيتع ظُمٓمت٦م ،م 8663 قمت٤مم اًمزراقمت٦م وزارة ووٕم٧م وم٘مد

 اعمتٗمقىمت٦م اإلٟمت٤مضمٞمت٦م واعمٜمت٤مـمؼ اعمتٗمقىم٦م اًمزراقمٞم٦م ٜمتج٤متاعم ُمـ اًمٕمديد اظمت٤مرت - اعمتٗمقىم٦م اًمزراقمٞم٦م

 شمٜمٛمٞمت٦م أؾمتٚمقب حتديتد ظمالل ُمـ دوًمٞم٦م شمٜم٤مومًٞم٦م ىمدرات ذات اعمتٗمقىم٦م األطمزُم٦م ُمـ اًمٕمديد ًمٌٜم٤مء

 اًمتّمتٜمٞمع مم٤مرؾمت٦م شمِمتؼ - سمٛمنمتوقم٤مت صتٜم٤مقم٤مت شمِمتٙمٞمؾ ودومتع اًمزراقمٞمت٦م اعمٜمتج٤مت ُمـ ًمٜمقع

 - احلديث٦م اًمزراقم٦م ًمٌٜم٤مء قمريًْم٤م ـمريً٘م٤م اًمزراقمل

 اعمٜمتجت٤مت شمّمتٜمٞمع ٟم٦ًٌم سمٚمٖم٧م ،( م 8660 – 8661 ) اًمٕم٤مذة اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ظمالل ذمو

 شمٕمتديؾ ودومتع اًمزراقمت٦م ًمتٓمتقير قمنمتة احل٤مديت٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م شمْمؿ %36 اًمّملم ذم اًمزراقمٞم٦م

 (-3) اًمزراقمل اًمتداول ٟمٔم٤مم وحتًلم اًمزراقمٞم٦م ًمٚمخدُم٦م اًمٜمٔم٤مم سمٜم٤مء وشم٘مقي٦م اًمزراقمٞم٦م اًمتِمٙمٞمٚم٦م

                                                 
 . 2َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد د٠غّرش 1)

 . 22َ، صـ 2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد عرطّرش 2)

 .77 - 76( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)
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 ،األهمٚم٥م وقمغم 5 اًمٕم٤ممل ذم ًمٚمزراقم٦م اًمّم٤محل٦م اًمٕمْمقي٦م األرض ُمـ %11 ًمًٞم٤مطم٤م اًمّملم متتٚمؽ

 اًمٕمريْمت٦م واًمٗم٤مصتقًمٞم٤م ،اًمِمتٛمس قمٌت٤مد ٟمٌت٤مت سمتذور أو ،اًمٕمْمتقي اًمٞم٘مٓمتلم ُمتـ طم٦ٌم أي وم٢من

 اخلت٤مص اًمٕمْمقي اًمٖمذاء شمٓمقير ُمريمز اًمٌٚمد اومتتح٧م ًم٘مد ،طم٘مٞم٘م٦م - اًمّملم ُمـ ؾمت٠ميت ،واًمًقداء

٤ًٌم واسمتدًءا - م1441 قم٤مم إمم يٕمقد زُمـ ُمٜمذُ  هب٤م  قم٤مم سمحٚمقل اًمّملم طم٘م٘م٧م ،اًمّمٗمر درضم٦م ُمـ شم٘مري

 ُم٤مئ٦م صمامين ومٞمف أؾمٝمٛم٧م ،اًمٕمْمقي اإلٟمت٤مج ُمـ دوالر سماليلم أرسمٕم٦م قمغم زاد ُمٌٞمٕم٤مت رىمؿ م 8663

  -(1) ُمٕمتٛمدة قمْمقي٦م ذيم٦م

 سم٘م٤ميت٤م يزيتؾ سمٞمقًمتقضمل رتُمًتحْمت اسمتٙمت٤مر ذم ل اًمزراقمٞمت٦م ٟم٤مٟمجٞمٜمغ ل ضم٤مُمٕم٦م ٟمجح٧م وىمد

 -  اًمزراقمٞمت٦م اعمٌٞمدات سم٘م٤مي٤م ًمٞمٌتٚمع 5 واعم٤مء اًمؽمسم٦م ذم يتحرك اًمٌٙمؽمي٤م ُمـ ٟمقع قومٝم اًمزراقمٞم٦م اعمٌٞمدات

 ُمتـ أقمتغم رىمؿ وهق ،األًمػ ذم  06 طم٤مًمًٞم٤م شمرسمٞمتٝم٤م ذم اًمزراقمٞم٦م ٟم٤مٟمجٞمٜمغ ضم٤مُمٕم٦م ٟمج٤مح ٟم٦ًٌم سمٚمٖم٧م

 هلت٤م اعمحقريت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م سم٤مجل٤مُمٕمت٦م اًمٌت٤مطمثقن يتت٘مـ - ( األًمتػ ذم 1,16 ) اًمٕم٤معمل اعمًتقى

 سمٗمحتص اًمزراقمت٦م وزارة وىم٤مُم٧م - اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٌٙمؽمي٤م هلذه اًمٕم٤ممل ذم إٟمت٤مج ظمط ولأ وأىم٤مُمقا

 ًمٚمٛمٌٞمتدات سم٘م٤ميت٤م وضمتقد قمدم اًمٗمحص ٟمتٞمج٦م وأصمٌت٧م ،اًمٌٙمؽمي٤م هذه اؾمتخدُم٧م اًمتل اعمح٤مصٞمؾ

 ُمتـ ( ُمتق 10 = اًمقاطمتد اهلٙمتت٤مر ) ُمتق ُماليلم صمالصم٦م ُمـ أيمثر ذم   اًمتجرسم٦م أصمٌت٧م يمام - اًمزراقمٞم٦م

 ازداد اًمتدظمؾ ًمٙمتـ ،اًمٌٙمؽمي٤م اؾمتخدام سمٕمد يقان ُمٚمٞمقن 16 زادت اًمتٙمٚمٗم٦م أن زراقمٞم٦ماًم احل٘مقل

 اعمٌٞمتدات سم٘م٤ميت٤م ُمِمتٙمٚم٦م اًمٌٙمؽميت٤م طمٚمت٧م ،اعمتزارقملم دظمؾ زي٤مدة ضم٤مٟم٥م إمم - يقان ُمٚمٞمقن 066

 ضمتذسم٧م وىمتد - واًمًٛمٙمٞم٦م احلٞمقاٟمٞم٦م واعمٜمتج٤مت واًمٕمًؾ واًمِم٤مي اخليوات سمٕمض ذم اًمزراقمٞم٦م

 اًمزراقمٞمت٦م اعمٌٞمتدات سم٘م٤ميت٤م يمٛمٞمت٦م شم٘مٚمٞمتؾ ذم اًمٌٙمؽمي٤م هذه يًتخدم ًمذيا األرز زراقم٦م ُمنموقم٤مت

   -(8) م 8660 قم٤مم ذم يمٌػمة أضمٜمٌٞم٦م اؾمتثامرات

                                                 
ؼشذ١س / أ٠ّٓ طرحع،  ٌج( 2) مٍٗ ئٌٝ ٌج ص١ٓ،ٔ  ِحسد فٟ ٌج غؼٛد٠س، ؾ١ُ سٚؾشص :  ؼشذ١س ٌج ٍّىس ٌج ٍٕؾش، جٌّ  .262َ، صـ  2211ؼر١ىحٌْ 

 . 22َ، صـ  2226(  ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ٔٛفّرش 3)
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 ًمٜم٠مظمتذ - احلديثت٦م اًمزراقمت٦م إمم اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمزراقم٦م ُمـ اٟمت٘م٤مًمٞم٦م ُمرطمٚم٦م ذم اًمٞمقم اًمّملم شمٕمٞمش

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م ٚمٛمٞمت٦ماًمٕم ًمٚمٛمٜمتجت٤مت اًمتحقيؾ ٟم٦ًٌم سمٚمٖم٧م : ُمثاًل  واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اإلسمداع

 شمٕمٛمتٞمؿ يتزود ذًمؽ - ُمئقي٦م ٟم٘مٓم٦م 36 سمحقازم اعمت٘مدُم٦م اًمدول ُمـ أىمؾ , %13 اًمّملم ذم اًمزراقمٞم٦م

 وًمتق شم٘مٜمٞمت٦م دظمٚم٧م ًمق - يمٌػمة يم٤مُمٜم٦م سمٓم٤مىم٤مت اًمزراقمل اإلٟمت٤مج وزي٤مدة اًمزراقمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمٚمقم

 إدظمت٤مل محٚمت٦م سمتدأت ًم٘متد - ُمٚمٛمقؾمت٦م ضمٞمتدة ٟمتٞمج٦م ألطمدصم٧م ،ىمري٦م أو قم٤مئٚم٦م ًمدى ُم٠مًمقوم٦م يم٤مٟم٧م

 ،م 8661 قمت٤مم وذم - م 8661 قمت٤مم اًمّمتلم ذم اًمزراقمٞم٦م اًمٌٞمقت إمم اًمزراقمٞم٦م واًمت٘مٜمٞم٤مت اًمٕمٚمقم

 سمٕمد اًمقاطمد اهلٙمت٤مر ذم همرام يمٞمٚمق أًمػ 18 إٟمت٤مج ،ذًمؽ سمٗمْمؾ ،وحت٘مؼ ،حم٤مومٔم٦م 818 ذم اٟمتنمت

 ل اًمث٤مًمثت٦م اًمثتقرة ل اًمّمتلم ذم سمتدأت ،ذًمتؽ وُمـ - األرز سمذور ًمؽمسمٞم٦م وم٤مئ٘م٦م شم٘مٜمٞم٦م ُمـ االؾمتٗم٤مدة

  -(1) األرز إلٟمت٤مج

 اًمٕمت٤ممل ذم  سمٚمتد أيمتؼم ظمت٤مُمس اًمّمتلم أصٌح٧م ،اعمٕمدًم٦م اجلٞمٜم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٕمٛمٞمؿ سمٗمْمؾ

 اعمزروقمت٦م اعمًت٤مطم٤مت زادت ،م 8661 قمت٤مم ذم اعمٕمدًمت٦م اجلٞمٜم٤مت سمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمًالالت ًمزراقم٦م

 ووصٚم٧م اًمزراقمٞم٦م مًمٚمٕمٚمق اًمّمٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م اؾمتٜمٌٓمتف اًمذي ًمموم٤مت اعم٘م٤موم اًمٌٞمقًمقضمل سم٤مًم٘مٓمـ

 %166 شمّمتؾ  ل وظمٜمت٤من وؿمت٤مٟمدوٟمغ ظمٌتلل ُم٘م٤مـمٕم٤مت وذم ،اعمزروقم٦م اعم٤ًمطم٦م إمج٤مزم ُمـ 20%

 ؾمالالت الؾمتٜم٤ٌمط اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمنموع اًمّملم ٟمٗمذت ،م 8663و 8662 قم٤مُمل ظمالل

  -(8) واًمدواضمـ واعمقار اعمح٤مصٞمؾ إٟمت٤مج شمٕمزيز أضمؾ ُمـ ،حُمًٜم٦م سمٞمقًمقضمٞم٦م

 اًمٌتذور وُمت٤م - سم٤مًمّمتلم اًمزراقمٞم٦م اعمح٤مصٞمؾ وٟمققمٞم٦م يمٛمٞم٦م زي٤مدة ذم زراقمٞم٦ماًم اًمٕمٚمقم شُم٤ًمهؿ

 هتل اًمرئٞمًتٞم٦م اعمزروقمت٤مت ُمتـ %40 ُمـ أيمثر ،طم٤مًمًٞم٤م - اًمزراقمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقم صمٛمرة إال اجلقدة اًمٕم٤مًمٞم٦م

 اًمٕمٚمتامء ـمتَقر ًم٘متد - اًمتقراصمل اًمتٕمتديؾ أو اًمتٝمجتلم ظمتالل ُمتـ شمٓمقيرهت٤م شمؿ حُمًٜم٦م ؾمالالت

 اًم٘مٞمٛمت٦م ذات وراصمًٞمت٤م اعمٕمَدًمت٦م اعمح٤مصتٞمؾ أصتٜم٤مف ُمتـ يمٌتػًما قمدًدا ،ُمًت٘مٚم٦م سمّمقرة ،اًمّمٞمٜمٞمقن

 - اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

                                                 
 .76( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ 1)

 . 2َ، صـ  2225(  ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد د٠غّرش 2)
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 شُمًت٤مقمد ( اًمّمقسم٤مت ) اًمٌالؾمتٞمٙمٞم٦م وم٤مألهمِمٞم٦م ،اإلٟمت٤مج زي٤مدة ذم اًمزراقمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت وشُم٤ًمهؿ

 واًمّمتقسم٤مت - اإلٟمتت٤مج ويزيتد أـمتقل اًمٜم٤ٌمت ٟمٛمق ومؽمة جيٕمؾ مم٤م ،اًمّم٘مٞمع ُمـ اًمٜم٤ٌمشم٤مت مح٤مي٦م قمغم

 حم٤مصتٞمؾ سم٢مٟمتت٤مج اًمت٘مٜمٞمت٦م هتذه شمًتٛمح طمٞمت٨م ،اًمّمتلم ؿمتامزم ذم يمٌػم سمِمٙمؾ شُمًتخدم ٦ماًمزراقمٞم

 ،اًمزراقمٞمت٦م اآلومت٤مت ُمـ واًمقىم٤مي٦م اًمٜم٤ٌمشم٤مت مح٤مي٦م شم٘مٜمٞم٤مت وشُم٤ًمقمد - اًم٤ٌمردة اعمٜم٤مـمؼ ذم اخليوات

  -(1) اًمٖمذائل األُمـ وزي٤مدة اإلٟمت٤مج شمٙمٚمٗم٦م ظمٗمض ذم ،األظمرى واًمت٘مٜمٞم٤مت

 اًمٕمتامل ُمتـ %16 يٕمٛمتؾ إذ 5 اًمّمتٞمٜمل ًمالىمتّمت٤مد ٗم٘مترياًم اًمٕمٛمتقد اآلن اًمزراقمت٦م وشُمٕمتؼم

 هتق واًم٘مٛمتح - اجلٜمقسمٞمت٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم واًمِم٤مي واًمٌٓم٤مـم٤م األرز اًمّملم وشمٜمت٩م ،اًمزراقم٦م ذم اًمّمٞمٜمٞملم

 يمتام ،اًم٘مٛمتح سمٕمتد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمدرضم٦م ذم اًمذرة حمّمقل وي٠ميت - اًمِمامل ُمٜمٓم٘م٦م ذم األؾم٤مد اعمحّمقل

 واًمٙمٛمثترى واًمٌٓمت٤مـمس اًم٘مٓمتـ ُمتـ أظمترى دوًم٦م أي إٟمت٤مج سمٛمٕمدهل٤م شمٗمقق يمٛمٞم٤مت اًمّملم شمٜمت٩م

 ،اًمٕمت٤معمل اإلٟمتت٤مج ُمتـ %30 احلٚمقة اًمٌٓم٤مـم٤م ُمـ إٟمت٤مضمٝم٤م يٌٚمغ ،اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ وقمغم - واًمتٌغ واألرز

 واًمتذرة واجلتزر واًمٙمرٟمت٥م اًمتٗمت٤مح إٟمتت٤مج ذم رائدة اًمّملم شُمٕمتؼم ،اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمٛمح٤مصٞمؾ سم٤مإلو٤موم٦م

 ،اًمّمتقي٤م وومتقل واًمٓمامـمتؿ واًمِمت٤مي اًمًتٙمر وىمّم٥م اًمًٙمر وسمٜمجر واعمٓم٤مط واًمٌٓمٞمخ اًمِم٤مُمٞم٦م

  -(8) قمديدة أظمرى وُمٜمتج٤مت

 ًمٚمجٜمت٦م اًمت٤مسمٕمت٤من األظمالىمتل اًمًتٚمقك وُمٙمتت٥م اًمدقم٤مي٦م دائرة طمددت ،م 8660 سمداي٦م وذم

 األريت٤مف ذم اًمروطمٞمت٦م احلْمت٤مرة سمٜمت٤مء طمتقل وـمٜمٞم٦م ٟمدوة ذم اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل ًمٚمحزب اعمريمزي٦م

 ريٗمل جمتٛمع إلٟمِم٤مء إسمداقمًٞم٤م أؾمٚمقسًم٤م ل ه٤ميٜم٤منل ذم اًمٌٞمئٞم٦م اعمتٛمدٟم٦م اًم٘مرى سمٜم٤مء ،ل ه٤ميٜم٤منل ذم قم٘مدت

 ومؼمايتر وطمتك ،اًمٌٞمئٞم٦م اعمتٛمدٟم٦م اًم٘مرى سمٌٜم٤مء ل ه٤ميٜم٤منل ُم٘م٤مـمٕم٦م سمدأت ،م 8666 قم٤مم ُمٜمذ - ُمتٜم٤مهمؿ

 قمتدد إمجت٤مزم ُمتـ %88 شمِمتٙمؾ ،اًمٜمتقع هذا ُمـ ىمري٦م 0866 ُمـ أيمثر إٟمِم٤مء أيمٛمٚم٧م ،م 8661

 ُمتـ ؾمٚمًتٚم٦م اعم٘م٤مـمٕمت٦م طمٙمقُمت٦م ووتٕم٧م ،م8661 قمت٤مم وُمٜمتذُ  - اعم٘م٤مـمٕمت٦م ذم اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م اًم٘مرى

 ًمٙمتؾ اعمٞمثت٤من همت٤مز شمقًمٞمد سمرك سمٜم٤مء ومٞمٝم٤م سمام اًمٌٞمئٞم٦م اعمتٛمدٟم٦م اًم٘مرى سمٌٜم٤مء اعمتٕمٚم٘م٦م اعمٓمٚمقسم٦م اعمقاصٗم٤مت

  ،واًمقىمقد واإلٟم٤مرة اًمّمح٦م ىمْم٤مي٤م ًمتًقي٦م ذًمؽ ،واًمزرائ٥م واعمقاىمد احلامُم٤مت وحتدي٨م ،قم٤مئٚم٦م

                                                 
 . 12َ، صـ  2211ح٠ٛ ( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد 1ِ)

(2)http;//www.marefa.org/index.php . 
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 ،اًمتدور أومٜمٞمت٦م وحتْمتػم ،سمٚمتدات إمم ًم٘مرىا وشمرىمٞم٦م ،اًمٓمرىم٤مت ومتٝمٞمد ،اًمنمب ُمٞم٤مه وشمٜم٘مٞم٦م

 شمًتٕم٦م وإجيت٤مد ،اًم٘مترويلم وُمٓم٤مًمٕمت٦م احلتزب أقمْمت٤مء ًمٜمِم٤مـم٤مت وهمرومتلم ري٤موٞم٦م ُمالقم٥م وسمٜم٤مء

  - ل ًمٚم٘مرويلم اًمّمحٞم٦م االشمٗم٤مىمٞم٦م ٟمٔم٤مم ل ومٞمٝم٤م سمام أٟمٔمٛم٦م

 اًمّمٖمػم اًمدار  ومٜم٤مء ل : أطمدمه٤م اىمتّم٤مدي٤من ٟمٛمقذضم٤من يؼمز ،اًمٌٞمئٞم٦م اعمتٛمدٟم٦م اًم٘مرى سمٜم٤مء ظمالل

 اًم٘مترى ل : واآلظمتر ،لاىمتّمت٤مدي٦م حم٤مصٞمؾ + احلٞمقان شمرسمٞم٦م + اعمٞمث٤من هم٤مز ل – ل اًمٙمٌػم إلٟمت٤مجا –

 اًمٓمٌٞمٕمٞمت٦م واًمٕم٘مت٤مىمػم واخلٞمزران اعمٓم٤مط أؿمج٤مر شمٓمقير ل – ل اعمتخّمّم٦م اًم٘مرى + اًمٌٞمئٞم٦م اعمتٛمدٟم٦م

 ٛمدٟمت٦ماعمت اًم٘مرى سمٜم٤مء وىم٧م ذم اًمًٞم٤مطم٦م سمتٓمقير اهتامًُم٤م شمقزم واعمدن اعمح٤مومٔم٤مت سمٕمض - ل واًمِم٤مي

  -(1)ُمًٕم٤م واىمتّم٤مدي٦م سمٞمئٞم٦م ومقائد أطمرز وذًمؽ - اًمٌٞمئٞم٦م

 ل ًمٌٜمت٤مء يتقان ُمٚمٞمتقن 166 شمٌٚمتغ ظم٤مصت٦م أُمتقااًل  اعم٤مًمٞم٦م وزارة وخ٧م م 8661 قم٤مم وذم 

 اًمّملم ذم خمت٤مرة ىمري٦م آالف 16 ذم  ل اًمٓمراز اجلدد ًمٚمٗمالطملم واًمت٘مٜمل اًمٕمٚمٛمل اًمتدري٥م ُمنموع

 قمغم اًمٗمالطملم شمدري٥م أضمؾ ُمـ ىمري٦م ًمٙمؾ يقان آالف 16 سمٛمٌٚمغ ُمٕمقٟم٦م شم٘مديؿ يٕمٜمل ذًمؽ - ىم٤مـم٦ٌم

  -(8) اعمٕمٜمٞم٦م واعمٕم٤مرف اًمزراقمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م اعمٝم٤مرات

 ؿمتامل ذم ،ي٤مٟمِم٤من ضم٤ٌمل سمًٗمح اعمٞم٤مه سمف حتٞمط ضمٌكم طمقض ذم اًمقاىمع ل سمٞمٜمٖم٘مق ل طمل يِمتٝمر

 ًمتٜمٛمٞمت٦م اعمٝمٛمت٦م اًمٕمقاُمتؾ أطمتد أيًْمت٤م وإٟمام ومح٥ًم سمٗم٤ميمٝم٦م ًمٞمس ومٝمق اخلقخ سمزراقم٦م سمٙملم ذىمل

 شمت٠مظمر إمم أدت ؿمتديدة سمترد عمقضم٦م لسمٞمٜمٖم٘مقل طمل شمٕمرض ،م 8616 قم٤مم ذم - احلل ذم االىمتّم٤مد

 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمرق اؾمتخدام سمٗمْمؾ ًمٙمـ - اًمرسمٞمع ومّمؾ ذم اخلقخ زهقر شمٗمتح ُمققمد

 411،2 قم٤مئده٤م سمٚمغ ،اخلقخ ُمـ يمٞمٚمقهمرام ُمٚمٞمقن 836 إٟمت٤مج ُمـ ل سمٞمٜمٖم٘مق ل طمل متٙمـ ،احلديث٦م

 - يقان ُمٚمٞمقن

                                                 
 . 51 – 52( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

 . 52 – 51( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 2)
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 واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٓمرق اؾمتخدام هق األهؿ ًمٙمـ ،اخلقخ زراقم٦م ذم ومالح يمؾ جيتٝمد

 أردت إذا ل : ىمت٤مل ،سمٞمٜمٖم٘متق سمحتل ليقيٙمتقه ل سمٚمتدة ذم ومالح ،لزم سم٤مو ًمٞمق ل- زراقمتف ذم احلديث٦م

 ٟمتٌتع ،طم٤مًمًٞمت٤م - واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم أؾمت٤مًمٞم٥م قمتغم االقمتامد قمٚمٞمؽ ،اخلقخ ُمـ واومًرا حمّمقاًل 

 شمتٗمتتح أن ُمٜمذ زراقمتف ذم اًمٙمٛمٌٞمقشمر قمغم وٟمٕمتٛمد ،اخلقخ زراقم٦م ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م قاًمٓمر

 شُمٖمٓمك ،ؾمٜمتٞمٛمؽمات صمالصم٦م طمقازم ىمٓمره٤م يٌٚمغ اًمتل اخلقخ صمٛمرة ًمرقم٤مي٦م - لاًمثامر ضمٜمل طمتك اًمزهقر

 ضمٜمتل ُمتـ ؿمتٝمر ٟمّمتػ ىمٌتؾ اًمزراقمٞم٦م واعمٌٞمدات واحلنمات اآلوم٤مت ُمـ حلاميتٝم٤م سمٙمٞمس اًمثٛمرة

 قمتغم اًمِمٛمس أؿمٕم٦م ًمٞمٕمٙمس األرض قمغم سمالؾمتٞمٙمل همِم٤مء وُيٛمد ،قمٜمٝم٤م اًمٙمٞمس سمٜمزع ،اعمحّمقل

   سمًت٤مشملم ذم اًمٕمْمتقي٦م األؾمتٛمدة وشُمًتتخدم األمحتر- إمم رتاألظمْمت ُمـ ًمقهن٤م ومٞمتٖمػم ،اخلقخ صمامر

 ًم٘متتؾ اًمِمٛمًتٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىمت٦م شمٕمٛمتؾ ُمّم٤مسمٞمح وشُمقوع اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م اعمٌٞمدات وشُمرش ،اخلقخ

 قمْمقي سم٠مٟمف لسمٞمٜمٖم٘مقل ظمقخ يتٛمٞمز ذًمؽ وسمٗمْمؾ - اخلقخ سم٤ًمشملم ذم ضمقدةاعمق اًمْم٤مرة احلنمات

  -(1) اجلقدة وقم٤مزم ُُمٚمقث وهمػم

 ل حم٤مومٔمت٦م وذم ل ىم٤مٟمًتق ل سمٛم٘م٤مـمٕمت٦م اًمزراقمٞمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ُمٕمٝمد ذم اعمتخّمّمقن درس

 واسمتٙمروا ،ل ىم٤مٟمًق ل ُم٘م٤مـمٕم٦م حم٤مصٞمؾ ظمّم٤مئص م 8661 ؾمٜم٦م إمم 8663 ؾمٜم٦م ُمـ ل يقيتِمقٟمغ

 اًمتذرة سمزراقمت٦م اسمتداء ،م 8660 ؾمٜم٦م ذم ل شمقٟمٖمقي ل حم٤مومٔم٦م ذم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م شمؿ ضمديدة زراقمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م

  - دمريًٌٞم٤م

  : هلا هموائد أرزمع رصد سمم ،ايمتؼـقة هبذه يمؾذرة ايمتجريبقة ايمزرافمة طمالل من

  - سمالؾمتٞمٙمٞم٦م أهمِمٞم٦م سم٤مؾمتخدام اًمؽمسم٦م ذم سم٤معمٞم٤مه االطمتٗم٤مظ  : أواًل 

 - ًمٚمّم٘مٞمع اعم٘م٤موُم٦م األصمالم ذم اًمٌذور زراقم٦م اللظم ُمـ اًمؽمسم٦م طمرارة درضم٦م رومع : شماكًقا

  - اعمٓمر ُمٞم٤مه مجع : شمايمًثا

 زرقم٧م اًمتل اًمذرة طم٘مقل طم٘م٘م٧م وىمد - احلنمي٦م واآلوم٤مت اًمْم٤مرة األقمِم٤مب ُم٘م٤موُم٦م : رازمًعا

  - واومًرا طمّم٤مًدا اًمت٘مٜمٞم٦م هبذه

                                                 
 . 65 -66َ، صـ صـ  2211( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ١ٔٛ٠ٛ 1)
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 ؾمتٜم٦م ذم  لماعمتزارقم يمٌت٤مر سملم شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م شمؿ ،اجلديدة سم٤مًمت٘مٜمٞم٦م اًمذرة زراقم٦م دمرسم٦م ٟمج٤مح وسمٕمد

 ُمق يمؾ إٟمت٤مج ُمتقؾمط سمٚمغ ،ُمق أًمػ 12،3 ُم٤ًمطمتٝم٤م ٟمٛمقذضمٞم٦م زراقمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م وُأىمٞمٛم٧م ،م 8661

 اجلديدة اًمت٘مٜمٞم٦م ُمٕمٚمقُم٤مت ٟمنم ذم   اًمٜمٛمقذضمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ؾم٤مقمدت - اًمذرة ُمـ همرام يمٞمٚمق 166 ومٞمٝم٤م

 هتذه ماؾمتتخدا قمغم اعمح٤مومٔم٦م وسمتِمجٞمع اًمزراقمٞم٦م- اًمت٘مٜمٞم٦م هذه شمٓمقير ذم وؾم٤ممه٧م اًمٗمالطملم سملم

 إمم م 8662 ؾمتٜم٦م ذم ُمتق أًمتػ 110 ُمتـ شمًتخدُمٝم٤م اًمتل احل٘مقل ُم٤ًمطم٦م زادت ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ل ًم٘م٥م قمغم اعمح٤مومٔم٦م وطمّمٚم٧م - م 8611 ؾمٜم٦م ذم ُمق ُمٚمٞمقن صمؿ ،م8664 ؾمٜم٦م ذم ُمق أًمػ 016

  -(1) م 8611 ؾمٜم٦م ذم ل اًمدوًم٦م ُمًتقى قمغم احلٌقب إٟمت٤مج ذم  اعمتٗمقىم٦م اعمح٤مومٔم٦م

 ،ـمتـ ُمٚمٞمتقن 034،02 اًمٖمذائٞمت٦م احلٌقب ُمـ اًمّملم إٟمت٤مج جؿطم سمٚمغ ،م 8618 قم٤مم وذم

 اًمٖمتذاء إٟمت٤مج ذم  ىمٞم٤مؾمًٞم٤م رىماًم  ومًجٚم٧م ، ُمتت٤مًمٞم٦م ؾمٜمقات شمًع عمدة ُمتقاصٚم٦م زي٤مدة سمذًمؽ وطم٘م٘م٧م

 ُمتـ %88 يِمتٙمٚمقن ٟمًتٛم٦م ُمٚمٞمتقن وصمالصمامئت٦م ُمٚمٞمت٤مر ُمـ أيمثر شمٓمٕمؿ اًمتل اًمّملم إن - ل اًمٕم٤ممل ذم

 ُمًت٤ممه٦م شُمًت٤مهؿ ،اًمٕمت٤ممل ذم  اًمزراقمٞمت٦م األرض ُمتـ %2 قمغم شمزيد ال زراقمٞم٦م سم٠مرض اًمٕم٤ممل ؾمٙم٤من

  - اًمٕم٤معمل اًمٖمذائل األُمـ ذم قمٔمٞمٛم٦م

 يٜمٗمّمؾ ال ُمتت٤مًمٞم٦م ؾمٜمقات شمًع عمدة اًمّملم ذم اًمٖمذائٞم٦م احلٌقب إٟمت٤مج طمجؿ زي٤مدة حت٘مٞمؼ إن

 ُمتجت٤موزة %01،0 سمٜمًت٦ٌم اًمزراقمت٦م شمٜمٛمٞمت٦م ذم ؾم٤ممه٧م اًمتل اًمزراقم٦م وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمٚمقم شم٘مدم قمـ

 إن اًم٘متقل ٟم٤مومٚمت٦م وُمتـ - اعمت٤مل ورأس األرض ومٞمٝمت٤م سمتام ،اًمزراقمٞمت٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم ىاألظمر اًمٕمٜم٤مس

 هتذا ذم ُمٚمحقفًمت٤م دوًرا ًمٕمت٥م اعمٝمجتـ األرز سمحتقث ذم اًمّملم طم٘م٘متف اًمذي اًمٕمٚمٛمل االظمؽماق

  -(8)اعمج٤مل

                                                 
 . 21 – 22َ، صـ صـ  2212أوطٛذش  (  ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد1)

 . 16 – 15َ، صـ صـ  2213(  ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ِحسط 2)
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 اإلٟمت٤مج وُيٕمد ،اًمّملم ؾمٙم٤من يامرؾمٝم٤م اًمتك اًمرئٞمًٞم٦م احلروم٦م شُمٕمد اًمزراقم٦م أن ؾمٌؼ مم٤م ويتْمح

 ُمتـ اًمّمتلم ذم اًمزراقمت٦م يٛمٞمز ُم٤م ورهمؿ ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم ًمًٙم٤من اًمدظمؾ دقم٤مئؿ أهؿ ـُم اًمزراقمل

 اطمتٞم٤مضم٤مت ًمًد شُمًتخدم اًمّملم ذم اًمزراقم٦م أن إال ،اعمٜمزرقم٦م األرايض ُم٤ًمطم٤مت ذم ؿمديدة يمث٤موم٦م

 واًمًت٥ٌم ،اعمح٤مصتٞمؾ ُمتـ اًم٘مٚمٞمتؾ ؾمقى سمتّمدير اًمدوًم٦م شم٘مقم ال األطمقال أهمٚم٥م وذم ،اًمًٙم٤من

  -(1) اًمّملم سمف شمتٛمتع اًمذي اهل٤مئؾ اًمًٙم٤مين داًمتٕمدا ذًمؽ ذم اًمرئٞمز

 اًمٕمديد اًمّملم وأطمرزت ُمثٞمؾ ًمف يًٌؼ مل ضمذرًي٤م حتقاًل  اًمريٗمك اًم٘مٓم٤مع ؿمٝمد وم٘مد وسم٤مظمتّم٤مر

 - اًمزراقمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث اؾمتخدام سمٗمْمؾ وذًمؽ اًمزراقمل، اًم٘مٓم٤مع ذم اًمٜمج٤مطم٤مت ُمـ

 : ايمطب جمال دم -3

 واًمّمتح٦م احلٞمت٤مة ًمٕمٛمٚمٞمت٦م ومريتًدا ومٝمتاًم  اًم٘متدُم٤مء ًمٚمّمٞمٜمٞملم اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م أشم٤مطم٧م

 فمٝمتقر إمم اعمترض ُمتـ واًمقىم٤ميت٦م اًمّمتح٦م ًمت٘مقي٦م اؾمتخدُمقه٤م اًمتل اًمٓمرق أدت وىمد - واعمرض

 - اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٓم٥م طم٤مًمًٞم٤م شُمًٛمك ًمٚمٕمالج ؿم٤مُمٚم٦م ُمٜمٔمقُم٦م

 - اًمّمتلم وقمٚمقم وصم٘م٤موم٦م واىمتّم٤مد جمتٛمع ًمتٓمقر شم٤مسمًٕم٤م اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٓم٥م فمٝمقر ويم٤من

 قمت٤مم آالف مخًت٦م ُمٜمذ سمدأ وم٘مد ،اًمزُمـ ُمـ ـمقيٚم٦م ومؽمة ظمالل اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٓم٥م شمٓمقر وىمد

 – 226 ) اعمتح٤مرسمت٦م اًمتدويالت – واخلريتػ اًمرسمٞمتع ومؽمة وذم احلدي٨م احلجري رتاًمٕمّم ظمالل

 اًمٙمتت٤مب ُمتـ واسمتتداء - ُمٙمتٛمٚمت٦م اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي ًمٚمٓم٥م اًمٜمٔمري٦م األؾمس يم٤مٟم٧م (- ق-م 881

 قمتـ اعمٕمٚمقُمت٤مت سمٕمتض دون اًمذي ل واًمٌح٤مر اجل٤ٌمل يمت٤مب ل اجلٖمراومٞم٤م ذم اًمّمٞمٜمل اًمٙمالؾمٞمٙمل

 يمت٤مب ) ل ٟمٞمجٞمٜمغ هقاٟمٖمدى ل يمٙمت٤مب اًمٓمٌٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م اًمٙمت٤مسم٤مت إمم اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٓم٥م

 طمتك ( األقمِم٤مب ًمٓم٥م ؿمٜمٜمقٟمغ يمت٤مب ) ل سمٜمت٤ًموضمٞمٜمغ ؿمٜمٜمقٟمغ لو ( اًمٓمٌل األصٗمر اإلُمؼماـمقر

 اعمامًمتؽ وومتؽمة ( م886 – ق-م868 ) اإلُمؼماـمقريت٦م هت٤من هةأ ومتؽمة ظمالل أيمثر أقمامل فمٝمقر

 اًمّمتٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمتدي اًمٓم٥م يم٤من ،اًمالطم٘م٦م اإلُمؼماـمقري٦م واألهات ( م 836 – 886 )   اًمثالث

  -(8) شمٓمقره٤م عمًػمة وُمًجاًل  اًمّملم سمث٘م٤موم٦م ُمت٠مصمًرا شمٓمقره ُمـ ُمرطمٚم٦م يمؾ ظمالل

                                                 
َ  1272 – 1211ِكّذ غش٠د ِكّذ :ل جٌطم١شجش جٌكضحس٠س جٌطٟ طشأش ػٍٝ جٌّؿطّغ جٌص١ٕٟ ٚآغحس٘ح فٟ جٌفطشز ِدٓ )  (1)

 .172( ل، ِشؾغ عحذك، صـ 

 .١5س :  جٌطد جٌطم١ٍذٞ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك،  صـ ( ٚصجسز جٌػمحفس ٌؿّٙٛس٠س جٌص١ٓ جٌؾؼر2)
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 سمت٤مإلسمر سمت٤مًمٕمالج رؾمتٛمًٞم٤م قمتؽمافًمال اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمّمح٦م عمٜمٔمٛم٦م شم٘مرير صدر ،م1424 قم٤مم ذم

 أي دون ُمرًوت٤م 13 قمتالج ذم ٟمج٤مطمتف وإُمٙم٤مٟمٞمت٦م  األُمراض ُمـ يمثػم قمالج ذم وومٕم٤مًمٞمتف اًمّمٞمٜمٞم٦م

 سمت٘مقي٦م اًمٌقزم واًمًٚمس ،اًمٜمّمٗمل واًمّمداع ،اعمروٕم٦م ًمألم اًمٚمٌـ إدرار ىمٚم٦م قمالج ُمثؾ - ُمْمٕمٗم٤مت

 ،اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمت٦م اجلرقم٤مت وشم٘مٚمؾ اًمنـم٤من ُمرى آالم ُمـ وختٗمػ اعمٜم٤مقم٦م شم٘مقي أهن٤م يمام اًمٕمْمالت

 وقمالج ،ؾمٜمقات شمًع قمـ اًمٓمٗمؾ قمٛمر ي٘مؾ أال سمنمط األـمٗم٤مل قمٜمد إرادي اًمال اًمتٌقل شمٕم٤مًم٩م يمام

 وقمتالج ،واهلتػمسمس اًمٜمًت٤مء وقمترق واخلت٤مُمس اًم٤ًمسمع اًمٕمّم٥م ألُمراض أوزم وقمالج اًمْمٖمط

 ُمتـ اًمقؾمٞمٚم٦م هذه ٟمنم سميورة شم٘مريره٤م ذم اعمٜمٔمٛم٦م وأوص٧م - اًمٗم٘مرات وآالم واألرق االيمتئ٤مب

 ورضورة اعمجتالت ذم اًمٕمٚمٛمٞمت٦م األسمح٤مث رتوٟمِم ًمألـم٤ٌمء اًمتدريٌٞم٦م اًمدورات ـمريؼ قمـ اًمٕمالج

  -(1)قمٚمٛمل يمؽماث سمف االهتامم

 هـم٤من ُمـ ؿمخًّم٤م 1،412،111 سمِمٗم٤مء سمِم٤مٟمٖمٝم٤مي اًمٓم٥م قم٤مُمٚمق ٟمجح ،م 1438 قم٤مم ذم

 طم٤مًم٦م 131 ويم٤مٟم٧م - اًمٜمقوي اًمٓم٥م ذم ُم١مظمًرا شمٓمقر دىمٞمؼ وًمٙمٜمف سمًٞمط أؾمٚمقب سم٤مؾمتخدام اًمٙمٌد

 - ُمٚمؿ 3 سمحجؿ يم٤من اًمنـم٤من ُمـ ضمزء وأصٖمر - األومم اعمراطمؾ ذم ُايمُتِمٗم٧م طم٤مًم٦م 366 سملم ُمـ

 هـمت٤من دالئتؾ قمٛمٚمًٞمت٤م ايمتِمٗم٧م ىمد اًمّملم أن يمام - اعمٌٙمر االيمتِم٤مف سم٥ًٌم يمثػمون ؿُمٗمك وىمد

  - واًمٙمغم واًمٕمٔم٤مم اًمرئ٦م

 ُمتـ يمثتػم قم٤مد وىمد - ٞمث٦ماخلٌ األورام قمالج ذم قم٤مًمٞم٦م ومٕم٤مًمٞم٦م اًمّملم ذم 16 اًمٙمقسم٤مًم٧م وأصم٧ٌم

 واًمٖمتتدد األٟمٗمتتل واًمٌٚمٕمتتقم واًمّمتتدر واًمرئتت٦م واعمتتريء اًمتترطمؿ قمٜمتتؼ ذم األورام ذوي اعمتترى

   -(8) اًمٕمالج ُمـ ؾمٜمقات قمنم سمٕمد اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م احلٞم٤مة إمم قم٤مدوا ،اًمٚمٞمٛمٗم٤موي٦م

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت سمحقث اؾمتٓم٤مقم٧م ،اجلٝمقد ُمـ ىمرن ٟمّمػ ُمـ أيمثر سمٕمد

 ًمٞمٜمتغ وويقيت٦م )    دواء سم٢مقمٓمت٤مء وذًمؽ ،اخلٌٞمث٦م رـم٤مٟمٞم٦متاًمً األورام قمالج ذم ٔمٞماًم قم شم٘مدًُم٤م حت٘مٞمؼ

  اًمنـم٤من ٟمٛمق ذم يتحٙمؿ أن ويٛمٙمـ ،األظمرى واًمٕم٘م٤مىمػم اًمٓمػم ٟم٤ٌمت ُمـ ُيّمٜمع اًمذي ( سم٤مو شمِمك

                                                 
 .   41 - 42َ، صـ صـ  2214( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ،  ػذد  فرشج٠ش  1)

 . 43( ِٕؿضجش ػ١ٍّس  ٚضىٌٕٛٛؾ١س ؾذ٠ذز، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 وسم١مر اًم٤ٌمىمٞم٦م اخلٌٞم٨م اًمنـم٤من ظمالي٤م قمغم لتي٘مْم أن ويٛمٙمـ اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمٌؾ اخلٌٞم٨م

 اؾمتتٕم٤مدة هقم٦م ذم اًمدواء وي٤ًمقمد ،واٟمت٘م٤مًمف ضمديد ُمـ اعمرض قمقدة ُمـ ًمٚمقىم٤مي٦م اًمّمٖمػمة اعمرض

 وذم ،شمٕم٤مـمٞمف ُمـ أي٤مم 0 ,3 سمٕمد اًمدواء هذا ومٕم٤مًمٞم٤مت وشمٔمٝمر ،اجلراطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٕمد ًم٘مقشمف اجلًؿ

 اعمرض زال وىمد ،اًمّملم ذم اًمدواء هذا ُمريض أًمػ 166 ُمـ أيمثر شمٕم٤مـمل ، م 8666 قم٤مم هن٤مي٦م

 -(1) صمٚمثٝمؿ ُمـ أيمثر قمـ

 قمٜمتف ٟمت٩م اًمذي اخل٤مرضمل اإلؿمٕم٤مقمل اًمٗمحص شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم ُمٓمرًدا شم٘مدًُم٤م اًمّملم وأطمرزت

 إدظمت٤مل وضمترى - سمت٤مألورام اًمٕمالىمت٦م ذات اعمْمت٤مدة واعمقًمتدات اهلرُمقٟمت٤مت ُمتـ قمدد ايمتِم٤مف

  -(8) سم٤مؾمتٛمرار اإلؿمٕم٤مقمل اًمٗمحص أؾم٤مًمٞم٥م قمغم اًمتحًٞمٜم٤مت

 ل اًمٕمت٤ممل رأؾمٝمؿ وقمغم اًمٓمٌٞم٦م ٚمقمًمٚمٕم  Hunan هقٟم٤من سمج٤مُمٕم٦م اًم٤ٌمطمثلم ُمـ ومريؼ طم٘مؼ وىمد

 قمتغم واًمتٕمترف ،ري٦متاًمٌِم واًمقراصم٦م األقمّم٤مب قمٚمؿ جم٤مل ذم قمٔمٞماًم  شم٘مدًُم٤م ل  Xia Jiahui ضمٞم٤مهق

 ذم اًمّمتٛمؿ أن ُمٕمروم٦م ُمرة ألول شمؿ طمٞم٨م احلدوث اعمتٙمرر ( اًمًٛمع وم٘مد ) ًمٚمّمٛمؿ اعم٥ًٌم اجللم

 وٟمنمت ،اإلٟمًت٤من قمٜمد اًمِم٤مئع اًمًٛمع وم٘مد حُيدث اًمذي ( B3 ) اًمؼموشملم ٟم٘مص إمم يرضمع اإلٟم٤ًمن

 -(3) اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اجلٞمٜم٤مت   شُمًٛمك اًمتل اًمدوًمٞم٦م اعمجٚم٦م ذم اًمٌح٨م هذا

 ٟمت٤مٟمجٞمٜمغ عمٜمٓم٘مت٦م اًمتت٤مسمع اًمٕمت٤مم ومقشمِمق ُمًتِمٗمك قم٘مدت ،م 8661 ٟمقومٛمؼم ُمـ 10 سمٙملم ذم

 ُمترض ًمٕمالج ضمديًدا أؾمٚمقسًم٤م اؾمتخدم أٟمف رؾمٛمًٞم٤م أقمٚمـ طمٞم٨م صحٗمًٞم٤م ُم١ممتًرا اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م

 ىمت٤مل وىمد - ًمٚمٖم٤مي٦م ومَٕم٤مًم٦م سمّمقرة اًمًٙمر ُمرض قمالج ذم ًمٚم٤ٌمًمٖملم األٟمًقًمٞمٜمٞم٦م اخلالي٤م عسمزر اًمًٙمر

 طم٘م٘مت٧م اًمّملم أن إمم رُمًزا اًمٕم٤معمل اعمًتقى طم٤موم٦م إمم وصؾ األؾمٚمقب هذا أن اًمّمٞمٜمٞمقن اخلؼماء

 اعمت٘متدم اًمٕم٤معمل اعمًتقى ُمّم٤مف إمم وىمٗمزت ،اًمًٙمر ُمرض قمالج شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اظمؽماىمًٞم٤م شم٘مدًُم٤م

 -(1) اعمج٤مل هذا ذم

                                                 
 .   51َ، صـ  2222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ،  ػذد  ٔٛفّرش  1)

 . 43غ عحذك، صـ ( ِٕؿضجش ػ١ٍّس  ٚضىٌٕٛٛؾ١س ؾذ٠ذز، ِشؾ2)

 . 175( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ 3)

(4) http://arabic.people.com.cn . 
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 واًم٘مٞمت٤مم ،اًمٓمٌٞمت٦م األضمٝمتزة صٕمٞمد قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ىمدراهت٤م شمٓمقير ذم اًمّملم ٟمجح٧م وىمد

 ،( اًمٙم٤مؿمتػ ) سمقفمٞمٗم٦م ي٘مقم ضمٝم٤مز قمـ ومْماًل  ،اًم٤ًمرس عمرض اعم٦ًٌٌم اًمٗمػموؾم٤مت جمٛمققم٦م سمٗمرز

 اعمترض هلذا اعمْم٤مدة األدوي٦م ُمـ جمٛمققم٦م سم٢مٟمت٤مج اًمّملم وىمٞم٤مم ،اعمرض هذا سمتِمخٞمص ي٘مقم اًمذي

 ،اًمنيري٦م اًمتج٤مرب ـمقر ذم  شمزال ال تاًمٚم٘م٤مطم٤م هذه يم٤مٟم٧م وإن ًمٕمالضمف روري٦متاًمْم اًمٚم٘م٤مطم٤متو

 اًمٕمت٤ممل ذم اًمٕمالضم٤مت شمٓمقر ُمع يتقايم٥م سمام اًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمالضم٤مت سمتٓمقير اًم٘مٞم٤مم قمـ ومْماًل 

(1)- 

 قمغم اًم٘مْم٤مء ذم  وخٛم٦م سمٛمجٝمقدات اًمٌحقث وُمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت ذم اًمّمٞمٜمٞمقن اًمٕمٚمامء وىم٤مم

 ووسمت٤مء اعمتقار ـمت٤مقمقن ُمثتؾ   ُمٜمٖمقًمٞم٤م داظمؾ ذم األهمٜم٤مم شمّمٞم٥م يم٤مٟم٧م اًمتل األُمراض ُمـ يمثػم

 ومَٕمت٤مل أصمر ذات ضمديدة أُمّم٤مل ايمتِم٤مف ذم    ٟمجحقا إذ سم٤مًمٜمج٤مح جمٝمقداهتؿ يمٚمٚم٧م وىمد ،اخلٜم٤مزير

(8)- 

 ل313 ظمٓمت٦مل أدرضمت٧م اًمٕمت٤ممل ذم اعمت٘متدم اعمًتتقى إمم شمّمؾ اًمٌنمي اًمدم سمدائؾ سمحقث

 إن - األطمٞم٤مء قمٚمؿ جم٤مل ذم اهل٤مُم٦م اعمقاوٞمع ذم وٛمـ اًمٌنمي اًمدم سمدائؾ سمح٨م اًمّمٞمٜمٞم٦م ًمٚمحٙمقُم٦م

  اًمتدم ظمّمت٤مب سم٤مقمتٌت٤مر اًمٌنمي اًمدم سمدائؾ شمٌح٨م سمٌٙملم احلٞمقي٦م اهلٜمدؾم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م يم٤ميتِمٜمغ ذيم٦م

 سمٜمجت٤مح طمقًمت٧م طمٞمت٨م ُمًتت٘مٚم٦م، ومٙمريت٦م ُمٚمٙمٞمت٦م ذا ومٜمًٞمت٤م ـمريً٘م٤م وم٤مومتتح٧م ظم٤مًُم٤م، ٟمًٞمًج٤م احلٞمقاين

 ًمثالصمت٦م اظمتؽماع سمراءة قمغم وطمّمٚم٧م وومَٕم٤مًم٦م، آُمٜم٦م اًمٌنمي اًمدم سمدائؾ ممإ احلٞمقاين اًمدم ظمّم٤مب

 اًمٌحت٨م، ٟمٗمتس ذم اًمتدوزم اعمت٘متدم اعمًتتقى سمحثٝم٤م ُمًتقى وسمٚمغ ،اًمرئٞمًٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت ُمـ أٟمقاع

 (-3) وصٜم٤مقمٞم٦م ؾمٚمٕمٞم٦م جم٤مالت إمم هذه اًمٌح٨م ٟمتٞمج٦م ًمتحقيؾ ضمٝمقده٤م يمؾ اآلن ريم٦متاًمِم وشمٌذل

 دمتت٤مح يم٤مٟمت٧م اًمتتل واألوسمئت٦م األُمراض قمغم اًمتٖمٚم٥م ذم ضمٝمدهؿ ىمّم٤مرى اًمّمٞمٜمٞمقن وسمذل

 اًمٓمت٤مقمقن قمتغم اًم٘مْمت٤مء ذم سمٜمجت٤مح اؾمتتخدُم٧م أُمّمت٤مل اظمؽماع ُمـ اومتٙمٜمق ،اعم٤ميض   ذم اًمٌالد

  دول ُمـ همػمهؿ ُمع اًمّمٞمٜمٞمقن اًمٕمٚمامء شم٤ٌمدل يمام ،ظمٓمره٤م شمٗم٤مىمؿ ىمٌؾ واًمٙمقًمػما واًمتٞمٗمقد اًمرُمكم

                                                 
 57                   ( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عدحذك، صدـ صدـ1)

- 55  .  

 . 175( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك، صـ 2)

(3)http://mckadi.ifrance.com/26.doc . 
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 ُمثؾ األظمرى اًمٕم٤ممل ودول اًمّملم ذم اًمٓمٌٞم٦م راتاعم١ممت ظمالل ُمـ اًمٓمٌٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اآلراء اًمٕم٤ممل

 واؾمتتٓم٤مقم٧م وومٞمتٜمت٤مم ويمقريت٤م وسمقرُمت٤م واًمٞم٤مسمت٤من واًمتداٟمامرك وسمٚمٖم٤مري٤م وروُم٤مٟمٞم٤م وسمقًمٜمدا روؾمٞم٤م

٤ًٌم قمٚمٛمٞم٦م ُمٜمٗمٕم٦م حت٘مٞمؼ اًمتٕم٤مون هذا ظمالل ُمـ اًمّملم   -(1)ًمٚمّملم ُمٗمٞمًدا وـمًٌٞم٤م قمٚمٛمًٞم٤م ويمً

 China ل ًمٚمّمتلم اًمٓمٌٞمت٦م اًمت٘م٤مٟمت٦م ذيمت٦م ل إٟمتؽ شمٙمٜمقًمقضمٞمز ُمٞمديٙم٤مل شمِم٤ميٜم٤م ذيم٦م شم٘مقم

Medical Technologies,Inc ُم٘مدُمت٦م ذم اًمتدوام قمتغم وسم٘مٞمت٧م ،ؾمتٛمٕمٞم٦م ومقق أضمٝمزة سمتًقيؼ 

 صت٤مذم هت٤مُمش ارشمٗمع طمٞم٨م ،اعمتحدة اًمقالي٤مت ذم اعمدرضم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م االؾمؿ ذات اًمنميم٤مت ريم٥م

 صتٜم٤مقم٦م تُمٜمِمآ قمغم اعمًتحقذيـ سملم ُمـ وص٤مرت - اعم٤مئ٦م ذم 03،03 إمم م 8661 قم٤مم األرسم٤مح

  - اعمتخّمّم٦م األضمٝمزة

 اًمٙمٌتد اًمتٝمت٤مب ًم٘مت٤مح . Sinovac Biotech Ltd عمٞمتتد سمٞمقشمؽ ؾمٞمقوم٤مك ذيم٦م ٟمنمت وىمد

 همتػم اًمقطمٞمتد اعمٜمت٤مومس اًمٚم٘مت٤مح وهتق ،اًمّمتٞمٜمٞملم اخلؼماء ىمٌؾ ُمـ واعمٓمَقر ،A&B جألٚي اعمِمؽمك

  -SARS(8) ًم٘م٤مح أيًْم٤م Sinovac ذيم٦م وـمَقرت ،اًمّملم ذم اعمتقومر

 هتذه أشم٧م وىمد اًم٘مرٟمٞم٦م وشمرىمٞمع واألورـمك اًم٘مٚم٥م ضمراطم٦م ذم قمٚمٛمٞم٦م أسمح٤مث اًمّملم وًمٕمٚمامء

  -(3) سم٤مهرة سمٜمت٤مئ٩م أيًْم٤م

 اظمعؾومات: جمال دم -4

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤مل سم٠مهنت٤م – اًمقاؾمتع سمٛمٕمٜم٤مهت٤م – اعمٕمٚمقُمت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م Humberside شُمٕمرف

 ،اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ؾم٤مئؾسم٤مًمق اًمٌٞم٤مٟم٤مت وإٟمت٤مج اعمٕمٚمقُم٤مت وشمداول وُمٕم٤مجل٦م واؾمؽمضم٤مع سمتخزيـ اعمتٕمٚم٘م٦م

 رشمفتيً اًمذي اًمتٗم٤مقمؾ أن يمام رىمٛمٞم٦م- أو    ٟمّمَٞم٦م أو ُمّمقرة أو  ؿمٗمقي٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت شمٙمقن أن ويٛمٙمـ

 -(1) ل وم٘مط اآلالت سملم أو واآلالت اًمٜم٤مس سملم يٙمقن أن يٛمٙمـ اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

                                                 
 ( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج،  ِشؾغ عحذك .4)

 .    255 -254صـ صـ ( ؾ١ُ سٚؾشص : ِحسد فٟ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، 1)

 . 175( ٠حعش ِصطفٝ ِكّذ : جٌركع جٌؼٍّٟ ذحٌؿحِؼحش فٟ وً ِٓ جٌص١ٓ ٚئٔؿٍطشج، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

(4) Quoted from john p. Allen, '' Information Technology Across the Curriculum'',Computer 

Education, june 1221 , p.21 . . 
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 اًمْمقئٞم٦م األًمٞم٤مف ُمـ اسمتداًءا االشمّم٤مل ووؾم٤مئؾ اًمٙمٛمٌٞمقشمر أضمٝمزة ُمـ ظمٚمٞمط ل سم٠مهن٤م وشُمٕمرف

 ُمتـ يمٌتػمة جمٛمققمت٦م ومتثتؾ واالؾمتٜمًت٤مخ اًمٗمٞمٚمٛمٞمت٦م اعمّمتٖمرات وشم٘مٜمٞمت٤مت اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر إمم

 يتٜمت٤مول أٟمتف يمتام - ل رىتاًمٌِمت اًمٕم٘متؾ ظم٤مرج اعمٕمٚمقُم٤مت يًتخدم اًمذي واًمتٙمٜمٞمؽ االظمؽماقم٤مت

 ذم اعمتْمتٛمٜم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ُمتـ واؾمتع ُمدى إمم ُيِمػم إٟمف ومٞم٘مقل اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمّمٓمٚمح

 اجلديتدة اًمتٜمٔمؿ شمٓمتقير وـمترق واًمؼمجمت٦م اًمٙمٛمٌٞمتقشمر أضمٝمتزة ُمثتؾ اعمٕمٚمقُم٤مت وشمداول ٦مُمٕم٤مجل

 احلديثت٦م االؾمتٜمًت٤مخ أضمٝمتزة أيًْمت٤م اعمتْمتٛمٜم٦م احلتدي٨م اعمٙمت٥م وشم٘مٜمٞم٤مت سمٕمد ُمـ واالشمّم٤مالت

  -(1) ُمًٕم٤م سمٞمٜمٝمام واًمتٙم٤مُمؾ اًمٗمٞمٚمٛمٞم٦م واعمّمٖمرات

 قمديتتدة وؾمتت٤مئؾ ومتتتقومر ،اًمٕمٚمٛمتتل اًمٌحتت٨م أدوات أهتتؿ اعمٕمٚمقُمتت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م وشُمٕمتتتؼم

 يٜمٌٖمتل سمحٞمت٨م اًمْمتخ٤مُم٦م ُمتـ سم٤مشم٧م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصمٞمؼ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمح٤ًمسم٤مت

 ًمالظمتٌتت٤مر أداة اعمٕمٚمقُمتت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م واؾمتتتٕمامل ،ورىمًٞمتت٤م إظمراضمٝمتت٤م ًمتٕمتتذر اًمٙمؽموٟمًٞمتت٤م ٟمنمتته٤م

 رسم٤مظمتٌت٤م شمًتٛمح اًمتل ،اًمرىمٛمٞم٦م ةاعمح٤ميم٤م وٟمٔمؿ اإلطمّم٤مئٞم٦م اًمٜمامذج اؾمتٕمامل ظمالل ُمـ واًمتجري٥م

 ًمٚمٌحت٨م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞمت٦م اًمنتقم٦م أن ذم والؿمؽ - االومؽماو٤مت صح٦م ُمـ واًمتح٘مؼ اًمًٞمٜم٤مريقه٤مت

 اعمٕمٚمقُم٤مت ُمقارد ُمع ًمٚمتٕم٤مُمؾ األؾم٤مؾمٞم٦م اعمٝم٤مرات شمقومر ذيٓم٦م اًم٤ٌمطمثلم ُمّمٚمح٦م ُمـ هل اًمٕمٚمٛمل

 وهٜمت٤مك وقم٤معمًٞمت٤م حمٚمًٞمت٤م ًمٚمٛم٤ًممه٦م قمديدة ًمٗمرص ُمقاشمٞم٦م وم٤مًمٌٞمئ٦م اًمٕمًػم سم٤مألُمر ًمٞمس وهذا ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 قمتـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واعمِم٤مريم٦م ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت ُمقارد وومرة وأمهٝم٤م ًمّم٤محلٜم٤م شمٕمٛمؾ إجي٤مسمٞم٦م ٞمٝم٤متشمقضم

  -(8) ٟمًًٌٞم٤م اًمٕمٚمؿ          إٟمت٤مج يمٚمٗم٦م وشمدين سمٕمد

 ٟمجٛمت٧م اًمتتل ،( اعمٕمٚمقُم٤مشمٞمت٦م اًمثقرة ) سمت اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمـ اًمٜمٛمط هذا اًمٙمت٤مب سمٕمض يّمػ

 Communications – االشمّمت٤مالت شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وهتل ،شمٙمٜمقًمقضمٞمت٦م أٟمتامط صمالصمت٦م شمٗم٤مقمؾ قمـ

Technology ، اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م – Software Technology – احلقاؾمتٞم٥م وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م 

– Hardware Technology، إًمٞمف وصٚم٧م اًمذي ،اًمتٓمقر ُمراطمؾ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م هذه متثؾ إذ  

                                                 
 .  32َ،،  صـ 1252ىٌٕٛٛؾ١ح جٌّؼٍِٛحش ٚضطر١محضٙح،  جٌمح٘شز، دجس جٌؾشٚق، ( ِكّذ ِكّذ جٌٙحدٞ : ض1)

( س دددح ؽدددٍرٟ جٌخٛجٌدددذز : جالعدددطػّحس فدددٟ جٌركدددع جٌؼٍّدددٟ، ذكدددع ِٕؾدددٛس ػٍدددٝ ؽدددرىس جإلٔطشٔدددص ػٍدددٝ جٌّٛلدددغ جٌطدددحٌٟ : 2)

http://www.ammonnews.net 
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 قمٞمت٦مٟمق ٟم٘مالت ُمـ ؿمٝمدشمف وُم٤م ،( واحلقاؾمٞم٥م واعمٕمٚمقُم٤مت االشمّم٤مالت ) اًمثالصم٦م اعمج٤مالت

٤ًٌم اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م هذه يم٤مٟم٧م إذ ،احل٤مرض وىمتٜم٤م وطمتك ،اًمٕمنميـ اًم٘مرن ُمـ اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم  ذم ؾمتٌ

 ُمت٤م عمجتٛمتع الطم٘م٦م ُمرطمٚم٦م ويٛمثؾ ،اعمٕمٚمقُم٤مت يٜمت٩م اًمذي ،( اعمٕمٚمقُم٤ميت اعمجتٛمع )  ُمٗمٝمقم فمٝمقر

 سم٤مؾمتتخدام ،اإلٟمًت٤مٟمٞم٦م اعمجتٛمٕمت٤مت شمٓمتقر ُمراطمتؾ ُمتـ ُمت٘مدُمت٦م ُمرطمٚمت٦م ُمثؾ إذ ،اًمّمٜم٤مقم٦م سمٕمد

  -(1) اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ٤مئؾاًمقؾم

 ُمٜمذُ  واالشمّم٤مالت اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م سمٛمًتقى االرشم٘م٤مء قمغم اًمّملم طمٙمقُم٦م وشمٕمٛمؾ

 اًمٌحت٨م ضمٝمتقد ودقمتؿ ،اعمحٚمٞم٦م ريم٤متتاًمِم سمٛم٤ًمٟمدة وذًمؽ ،اًمٕمنميـ اًم٘مرن صمامٟمٞمٜمٞم٤مت ُمٜمتّمػ

 سمٞمتٜمام ،األضمٜمٌل االؾمتثامر الضمتذاب اًمالزُم٦م احلقاومز احلٙمقُم٦م شمقومر ذًمؽ قمـ وومْماًل  - واًمتٓمقير

 - األؾمقاق ُمع اًمتٕم٤مُمؾ ومرص٦م إشم٤مطم٦م ُم٘م٤مسمؾ ذم اًمت٘مٜمٞم٤مت ٟم٘مؾ األضمٜمٌٞم٦م ريم٤متتاًمِم ُمـ أيًْم٤م شمٓمٚم٥م

 األضمٜمٌٞمت٦م اًمنمتيم٤مت ُمـ يمثػم يٌدو ،اعمًت٘مٌٚمٞم٦م واطمتامالهت٤م ،اًمّملم ؾمقق طمجؿ ًمْمخ٤مُم٦م وٟمٔمًرا

 رىاألظمت اًمدول ذم شم٘مٌٚمٝم٤م ال ىمد فمروف فمؾ ذم يم٤من وإن طمتك اًمنمط هبذا ًمٚم٘مٌقل اؾمتٕمداد قمغم

(8)-  

 اًمّمتٜم٤مقم٤مت ٟم٘مٚمت٧م قمٜمتدُم٤م ،اًمثامٟمٞمٜمٞمت٤مت سمديت٦م ذم اًمّملم ذم اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ٟمٛمق وسمدأ

 ،اًمتًتٕمٞمٜمٞم٤مت ذم   احلريمت٦م هتذه واشمًتٕم٧م - اًمّمتلم إمم اًمتجٛمٞمٕمٞمت٦م ٟمِمت٤مـم٤مهت٤م ُمقاىمتع اًمت٤ميقاٟمٞم٦م

 -(3) واالشمّم٤مالت اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م دمٝمٞمزات ذم قم٤معمل رصٞمػ أيمؼم اًمّملم وأصٌح٧م

 اعمٕمٚمقُمت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ؾمتقق أن ومقضمتدت اخل٤مرضمٞمت٦م األؾمتقاق ٦مسمدراؾم اًمّملم وسمدأت

 دوالر ُمٚمٞم٤مر 10 سمحقازم طمجٛمٝم٤م وُي٘مدر – اًمٕم٤معمٞم٦م اًمًقق طمجؿ ُمـ %81 شُمِمٙمؾ اًمٜم٤مُمٞم٦م سم٤مًمدول

  طملم ذم , %81 وؾمتِمٙمؾ ،م1440 قم٤مم ُمٚمٞم٤مر 113 إمم ؾمتّمؾ وأهن٤م ،%13 سمٛمٕمدل وشمٜمٛمق

                                                 
 - 15                   جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ: جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ 1)

12   . 

صد١ٓ   –وشعدط١ٓ ص٘ٓد ( 2) ِدحش فدٟد ٌج ؼٍٛ سز جٌّ ؽ : غٛد ص ل ئدجسز جٌطكدٛالش جاللطصددحد٠س ٚجالؾطّحػ١دس لٜٚج و١ددٔح ، ضشؾّدس : قؾدّد

ٌٍىطحخ،  ؼحِس  صش٠س ٌج ١ٙثس جٌّ  .  25َ، صـ   2227لحعُ، ٌج

ؽشجش جاللطصدحد٠س جٌى١ٍدس ٚجٔؼىحعدحضٙح ػٍدٝ ضدذفمحش جالعدطػّحس جألؾٕردٟ جٌّرحؽدش فدٟ ( ئ٠ٙحخ ئذشج١ُ٘ ِكّذ ئذشج١ُ٘ : جٌّإ3)

 .  161َ (، ِشؾغ عحذك، صـ   2227 – 1222جٌص١ٓ ( خوي جٌفطشز )  –ِصش ل دسجعس ل١حع١س ِمحسٔس ِغ ) ضشو١ح 
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 %20 شمٜمٗمتؼ وم٘متط دول ؾمتت٦م ٟمحتق أن اًمّمتلم وضمدت يمام - اعمت٘مدُم٦م اًمدول ذم %21 يؽميمز

 قم٤مم دوالر ُمٚمٞم٤مر 811 ُمـ اؾمتٝماليمٝم٤م ويرشمٗمع ،اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم اًمٕم٤معمل اإلٟمٗم٤مق طمجؿ

 – ومرٟمًت٤م – أعم٤مٟمٞمت٤م – اًمٞم٤مسمت٤من – أُمريٙمت٤م : وهوي يمؾتصدير ايمرئقسقة قم٤مم ُمٚمٞم٤مر 321 إمم م 1446

  -(1) إيٓم٤مًمٞم٤م – اٟمجٚمؽما

 إٟمت٤مضمٝم٤م ًم٘مدم م 8661 قم٤مم ذم اعمٕمٚمقُم٤مت قًمقضمٞم٤مًمتٙمٜم دوزم ُمٕمرض أول اًمّملم أىم٤مُم٧م ًم٘مد

 أيمتؼم أصتٌح٧م اعمٕمٚمقُمت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت أن ًمٚمٕم٤ممل وشمٌلم اًمٕم٤معمل اإلٟمت٤مج ضم٤مٟم٥م إمم

 ؾمتٜم٦م ذم دوالر ُمٚمٞمت٤مر 186 اإلٟمتت٤مج طمجتؿ وسمٚمغ ،اآلن اًمّملم اىمتّم٤مدي٤مت ذم اًمّمٜم٤مقم٤مت وأهؿ

 ويتْمت٤مقمػ %80 سمٜم٦ًٌم ٟمٛمًقا ٘مٓم٤معاًم هذا حي٘مؼ ؾمقف اًم٘م٤مدُم٦م اخلٛمس اًمًٜمقات وذم ،م 8666

 رهمتؿ هقمتٜم٤م ٟمٌٓم  وال ٟمتقىمػ وال ٟمجرى ومٜمحـ ،م8666    قم٤مم إًمٞمف وصؾ قمام اعمٌٞمٕم٤مت طمجؿ

 ُمتـ اًمٗمٙمريت٦م اعمٚمٙمٞمت٦م وطم٘متقق اعمت٘مدُمت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمغم احلّمقل ذم   صٕمقسم٤مت ُمـ ٟمالىمٞمف ُم٤م

 قمغم ًمٚمحّمقل ُمتخّمّم٦م ذيم٤مت اًمّملم ذم ٟمِم٠مت اعمِمٙمٚم٦م هذه قمغم وًمٚمتٖمٚم٥م ،اًمٙمؼمى اًمدول

 سمجٝمتد احل٤مزم اإلٟمت٤مج ًمتٓمقير ضمديدة أسمح٤مث وإضمراء ،اعمت٘مدُم٦م اًمدول ُمـ اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مقق

 - واعمٕمٚمقُم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م ذم وسمخ٤مص٦م اًمّمٞمٜمٞملم واًم٤ٌمطمثلم اًمٕمٚمامء

 ذم   األظمتتػمة اًمتتثالث اًمًتتٜمقات ذم اًمّمتتلم ذم اعمًتتجٚم٦م االظمؽماقمتت٤مت قمتتدد سمٚمتتغ وىمتتد

 %12 واؾمتتٖمالل شمٓمٌٞمؼ وشمؿ ،اظمؽماع 83266 ُمـ أيمثر اعمٕمٚمقُم٤مت قضمٞم٤موشمٙمٜمقًم اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت

 سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م وشمتّمتؾ ،اًمّمتٞمٜمٞم٦م االظمتؽماع سمتراءات أُم٤م ،اًم٘م٤مئٛم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ذم اآلن طمتك ُمٜمٝم٤م

 واإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ،واًمتتٌع اًمرصد وأضمٝمزة ،إًمٙمؽموٟمًٞم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت ختزيـ أضمٝمزة إٟمت٤مج ُمثؾ اًمدىمٞم٘م٦م

 واًمقؾمت٤مئط ،اعمت٘مدُم٦م اعمحقالت وؿمٌٙم٤مت ،اًمرىمٛمل واًمتٚمٞمٗمزيقن ،اجلديدة االشمّم٤مالت وُمٕمدات

  -(8) واًمؼمجمٞم٤مت ،واًمٙمٛمٌٞمقشمر اعمحٛمقل اًمتٚمٞمٗمقن ُمـ اجلديد واجلٞمؾ ،يمقٟمٗمراس واًمٗمٞمديق ،اعمتٕمددة

                                                 
١ٍد  (1) ١ٍ صد١ٓ ل دسجعدس ضك ١ّس جاللطصدحد٠س فٟد ٌج ٌٕط س ػٍٝ ج ٌّٛ ؼ غ١ذ ػٍٟ : أغش ٌج فطدشز ِصطفٝ ٌج َل، ِشؾدغ  2221 – 1275س خدوي ٌج

 . 135عحذك، صـ 

 .  122 – 121( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 2)
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 8661 اًمٕم٤مم ومٗمل 5 هيًٕم٤م ٟمٛمًقا اًمّملم ذم واالشمّم٤مالت اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٤مت ىمٓم٤مع طم٘مؼ ًم٘مد

 دوالر سمٚمٞمتقن 101 شمٌٚمتغ واالشمّمت٤مالت اعمٕمٚمقُمت٤مت ت٘مٜمٞمت٤متًم اعمحٚمٞمت٦م اًمًتقق ىمٞمٛمت٦م يم٤مٟم٧م ،م

 ُمٜمٔمٛمت٦م إلطمّمت٤مءات ووومً٘مت٤م - اًمًت٤مسمؼ اًمٕم٤مم ذم قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م مم٤م %13،8 شمتج٤موز سمزي٤مدة ،أُمريٙمل

 ُمتـ صت٤مدراهت٤م سمٚمٖمت٧م إذ ،اًمٕمت٤ممل دول مجٞمع شمتّمدر اًمّملم يم٤مٟم٧م ،واًمتٜمٛمٞم٦م االىمتّم٤مدي اًمتٕم٤مون

 يم٤مٟمت٧م طمٞمت٨م ،م 8661 اًمٕم٤مم ذم ،أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 136 واالشمّم٤مالت اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٤مت

 اعمٕمٚمقُمت٤مت شم٘مٜمٞمت٤مت ؾمتقق شمتًؿ ،ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم   - األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت قمغم شمتٗمقق

 اًمتدول ُم٘مدُمت٦م ذم شمت٠ميت اًمّمتلم أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم : ايمتـاومضات ُمـ سمٕمدد اًمّمٞمٜمٞم٦م واالشمّم٤مالت

 Chips 5 اًمرىم٤مئؼ الؾمتػماد ضم٦مسمح٤م شمزال ال وم٢مهن٤م ،Semiconductors اعمقصالت ألؿم٤ٌمه اعمّمدرة

  - اعمحٚمٞم٦م االطمتٞم٤مضم٤مت ًمتٚمٌٞم٦م

 هوذه همونن ،اجلوال يمؾفاسمف ايمثايمث اجلقل يمتؼـقات ايمصقـقة ايمممىمات سمصدير من ايمرنمم فمعم -1

  . ايمبالد دم اآلن ضمتى سمسويؼفا يتم ال ذا ا ايمتؼـقات

 ،اًمِمخّمٞم٦م ٤متًمٚمح٤مؾمٌ اًمٕم٤ممل ذم األومم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمنميم٦م ،Lenovo ًمٜمقومق أن ُمـ اًمرهمؿ قمغم

 ُمٚمٞمتقن 10 سمحتقازم ي٘متدر ُمت٤م ؾمتقى ُيقضمتد ال وم٢مٟمف ،اًمٕم٤ممل ذيم٤مت أيمؼم سملم اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم حتتؾ

  -(1) ٟمًٛم٦م اًمٌٚمٞمقن ؾمٙم٤مهن٤م قمدد يتج٤موز دوًم٦م ذم ،وم٘مط طم٤مؾم٥م

 يٛمٙمتـ ،اعمٕمٚمقُمت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م إـمت٤مر ذم اعمٝمٛمت٦م اإلٟمجت٤مزات ُمـ جمٛمققم٦م اًمّملم طم٘م٘م٧م

 اًمرىم٤مىمت٤مت وصتٜمع شمّمتٛمٞمؿ قمتغم اًمّمتٞمٜمٞم٦م ًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦ما اعم١مؾمًت٤مت ىمتدرة قمتؼم أسمرزه٤م شمٚمٛمس

 -(8)اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمٜم٤مس ُمـ ُمٝمؿ قمٜمٍم شُمٕمد اًمتل ،اعمتٙم٤مُمٚم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 اًمًتٜمقات ذم   هيًٕم٤م ٟمٛمًقا اعمتٙم٤مُمٚم٦م ًمٚمدوائر اعمحٚمٞم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م ُمٌٞمٕم٤مت قم٤مئدات طم٘م٘م٧م وم٘مد

 سمٚمٞمتقن 1،2 إمم ًمتّمتؾ ،م 8661و 8666 قمت٤مُمل سمتلم %866 طمقازم سمٜم٦ًٌم ىمٗمزت إذ ،األظمػمة

  واومتت٤مح ،اعمحٚمٞم٦م اًمتّمٛمٞمؿ ًمٌٞمقت ضمديدة ُمٜمتج٤مت إدظم٤مل قمغم اًمٜمٛمق هذا ويدل أُمريٙمل- دوالر

                                                 
ٚجٜ و١حٔؽ : غٛسز جٌّؼٍِٛحش فٟ جٌص١ٓ،  ل ئدجسز جٌطكٛالش جاللطصحد٠س ٚجالؾطّحػ١دس لِشؾدغ عدحذك،  –( وشعط١ٓ ص٘ٓ 1)

 .   26 – 25صـ صـ  

 .   74َ، صـ  2225، جٌى٠ٛص، 125شؾٝ . ١ٍ٠ٚحعغْٛ، جٌطٕح١ٔٓ جٌشجذضس، ِؿٍس جٌػمحفس جٌؼح١ٌّس، جٌؼذد ( ١ِٕغ ص٠ٕغ، ذ١ط2)
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 قمتغم اًمِمتديد اعمحتكم اًمٓمٚم٥م أؾمٝمؿ يمذًمؽ - ( اًمرىم٤مئؼ شمّمٜمٞمع يتؿ طمٞم٨م ) ضمديدة ُم٤ًمسمؽ

 اًمنتيع ٛمتقاًمٜم حت٘مٞمؼ ذم أيًْم٤م ،اعم٤مل رأس وشمقاومر احلٙمقُمٞم٦م اعم٤ًمٟمدة ويمذًمؽ ،اعمقصالت أؿم٤ٌمه

 اًمتدوائر ًمتّمٛمٞمؿ ذيم٦م 106 ُمـ أيمثر اآلن وهٜم٤مك - اًمّملم ذم اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمدوائر شمّمٛمٞمؿ ًمًقق

 حتٔمتك واًمتجٛمٞمتع ،واًمتٕمٌئت٦م ،االظمتٌت٤مر أٟمِمتٓم٦م ومت٢من ،اعمًتتقردة سم٤مًمرىم٤مئؼ ،اًمّملم ذم اعمتٙم٤مُمٚم٦م

  -(1) اًمّمٜم٤مقم٦م هذه ُمٌٞمٕم٤مت ُمـ األؾمد سمٜمّمٞم٥م

 ومحتقازم - ًمٜمٛمقهت٤م اعمٌٙمترة اعمراطمؾ وذم ،ػمةصٖم اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمدوائر شمّمٛمٞمؿ ؾمقق شمزال وال

 ُمتـ أىمتؾ هب٤م اًمٕم٤مُمٚم٦م اًم٘مقى شمٌٚمغ ،األظمػمة اًمًٜمقات ذم ٟمِم٠مت اًمتل اًمتّمٛمٞمؿ ذيم٤مت ُمـ 46%

 سم٠مىمقى شمتٛمتع اًمتل اًمنميم٤مت ُمـ يمثػم يزال وال - اًمتّمٛمٞمؿ ُمٝمٜمدد ُمـ 06و اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ 106

 ووومً٘مت٤م - سمٕمتد قم٤مئتًدا حت٘متؼ ومل ،ُمٜمتج٤مهتت٤م سمتقايمػم شمٓمقير قمغم شمٕمٛمؾ ،واًمتٓمقير اًمٌح٨م ىمدرات

 اعمٓمت٤مف ويٜمتٝمتل - شمّمتديره٤م يتؿ اًمّملم ذم شُمّمٜمع اًمتل اًمرىم٤مئؼ ُمـ %46 وم٢من م 8661 ًم٤ًميٜم٧م

 ذًمتؽ وُيٕمٜمل - دمٝمٞمزه٤م  سمٕمد اؾمتػماده٤م سم٢مقم٤مدة ،شمّمديره٤م يتؿ اًمتل اًمرىم٤مئؼ هذه ُمـ واومر سمٜمّمٞم٥م

 ذم اًمٜمٝم٤ميت٦م ذم ًمالؾمتتٝمالك ،ٚمًٞمت٤محم إٟمت٤مضمٝمت٤م يتؿ اًمتل ًمٚمرىم٤مئؼ ىمٞمٛم٦م شمْمٞمػ األضمٜمٌٞم٦م اًمنميم٤مت أن

 اعمتٙم٤مُمٚم٦م اًمدوائر صٜم٤مقم٦م ىمٞمؿ ؾمٚمًٚم٦م أدٟمك ذم اًمّملم ووع قمغم اًمْمقء يٚم٘مك اًمذي األُمر ،اًمّملم

(8)-  

 اًمذي ،اًمٕمٛمالق ( servir ) اًمت أو ( اعمٕمٚمقُم٤مت ظم٤مدم ) صٜمع ذم ٟمج٤مطًم٤م اًمّملم طم٘م٘م٧م وًم٘مد

 اًمٕمٚمٛمتل احلًت٤مب جمت٤مزم ذم  فاؾمتخداُم ويٛمٙمـ ،اًمٌٞم٤مٟم٤مت ُمـ شمريٚمٞمقن 166 ُمٕم٤مجل٦م ُمـ يتٛمٙمـ

  -(3) واطمد آن ذم اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م واخلدُم٤مت األداء قم٤مزم

                                                 
ٚجٜ و١حٔؽ : غٛسز جٌّؼٍِٛحش فٟ جٌص١ٓ  ل ئدجسز جٌطكٛالش جاللطصحد٠س ٚجالؾطّحػ١س ل، ِشؾغ عدحذك،  –( وشعط١ٓ ص٘ٓ 1)

 .   27صـ 

 . 122( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)

َ، ِمحٌدس ِٕؾدٛسز ػٍدٝ ؽدرىس جإلٔطشٔدص ػٍدٝ جٌّٛلدغ جٌطدحٌٟ :  2223ؼؾش ٌٍطمذَ جٌؼٍّٟ ٚجٌطىٌٕٛٛؾٟ فٟ ػحَ (  جٌٕطحتؽ ج3ٌ)

www.service.china.org.cn  . 
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 5 اعمت٤ميض اًمٕم٘متد ـمقال ،قم٤مدي٦م همػم سمنقم٦م اًمّملم ذم اآلًمٞم٦م احل٤مؾم٤ٌمت صٜم٤مقم٦م شمٓمقرت ًم٘مد

 دوالر سمٚمٞمتقن 31 إمم ،م 1440 اًمٕمت٤مم ذم أُمريٙمتل دوالر سماليتلم 1 ُمتـ اًمٕمتت٤مد إٟمتت٤مج ىمٗمز وم٘مد

 اًمٕم٤معمل اًمّمٕمٞمد قمغم اآلًمٞم٦م ًمٚمح٤مؾم٤ٌمت ُمٜمت٩م أيمؼم اًمّملم ُمـ ًمٞمجٕمؾ ،م 8661 اًمٕم٤مم ذم أُمريٙمل

 ،ًمٚمح٤مؾمتت٤ٌمت اًمّمتٞمٜمٞم٦م اعمحٚمٞمت٦م اًمًتقق قمتغم اعمحٚمٞمت٦م اًمنمتيم٤مت وشمًتٞمٓمر - م 8661 اًمٕمت٤مم ذم

 ُمـ أيمثر أي ،اًمًقق سمرسمع ،م 8661 اًمٕم٤مم ذم اؾمت٠مصمرت اًمتل ،Lenovo ًمٜمقومق ذيم٦م وظمّمقًص٤م

 ودل ، IBM ئَ ي آي ُمثؾ ،األضمٜمٌٞم٦م اًمنميم٤مت أٟمّم٦ٌم شمٌدو سمٞمٜمام ،ُمٜم٤مومًٞمٝم٤م أىمرب ٟمّمٞم٥م وٕمػ

Dell، سم٤ميم٤مرد – وهٞمقًم٧م Hewlett – Packard ، احل٤مؾمت٤ٌمت إٟمتت٤مج ذيم٤مت وأليمؼم - شمراضمع ذم 

 اًمٕم٤مم ذم ًمٜمقومق ذيم٦م شم٠مؾم٧ًم وم٘مد 5 األيم٤مديٛمٞم٦م األوؾم٤مط ذم ضمذوره٤م اًمثالث اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م

 صمتؿ ، Chinese Academy of Science ًمٚمٕمٚمتقم اًمّمتٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞمت٦م ُمتـ سمتٛمقيؾ ،م 1431

 قمتغم اآلن وشمؽمسمع - م 8661 اًمٕم٤مم أواظمر ذم إم ي آي سمنميم٦م اًمِمخّمٞم٦م احل٤مؾم٤ٌمت ىمًؿ اسمت٤مقم٧م

 صمت٤مين وشم٠مؾمًت٧م اًمٞم٤مسمت٤من(- قمدا ومٞمام ) اهل٤مدئ واعمحٞمط آؾمٞم٤م ذم اًمِمخّمٞم٦م احل٤مؾم٤ٌمت ُمقردي ىمٛم٦م

 ، Founder Electronics ٞمت٤متًمإلًمٙمؽموٟم وم٤موٟمدر وهل ،اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م احل٤مؾم٤ٌمت شمقريد ذيم٤مت أيمؼم

 Tsinghua  شمقٟمجٗمت٤مٟم٩م شمًتٜمجٝمقا أُمت٤م - سمٙملم ضم٤مُمٕم٦م ُمـ اؾمتثامر قمغم اقمتامًدا ،م 1431 قم٤مم ذم

Tongfang، شم٠مؾمٞمًتٝم٤م أؾمٝمؿ ـمرطم٧م وم٘مد ،ؾمٜم٤ًم وأصٖمره٤م ،عمحٚمٞم٦م احل٤مؾم٥م ذيم٤مت أيمؼم صم٤مًم٨م 

 شمًتٜمجٝمقا ضم٤مُمٕمت٦م يم٤مٟمت٧م طمٞم٨م ،م 1442 قم٤مم ذم ،ؿمٜمٖمٝم٤مي سمقرص٦م ذم اًمٕم٤مم ًماليمتت٤مب اعمٌدئٞم٦م

Tsinghua University (1) ًمألؾمٝمؿ طم٤مُمؾ أيمؼم-  

 ذيمت٦م قمنمتة إطمتدى ُمـ واطمدة ،م1443 قم٤مم إٟمِم٤مؤه٤م شمؿ اًمتل ل داًمٞم٤من ل ذيم٦م وشُمٕمتؼم

 %38 ،ذيمت٦م 116 وتٛم٧م ،احل٤مؾمقب أٟمٔمٛم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م ىم٤مقمدة متثؾ اًمّملم أقمٚمٜمتٝم٤م قم٤مُم٦م

 80 إمم سم٤مإلوت٤موم٦م أُمريٙمتل والرد ُمٚمٞمتقن 41 ،م 8668 قمت٤مم طم٘م٘مت٧م وىمد - أضمٜمًٌٞم٤م ممقًم٦م ُمٜمٝم٤م

  - اًمّم٤مدرات أرسم٤مح ُمـ دوالر ُمٚمٞمقن

                                                 
ٚجٜ و١حٔؽ : غٛسز جٌّؼٍِٛحش فٟ جٌص١ٓ، ل ئدجسز جٌطكدٛالش جاللطصدحد٠س ٚجالؾطّحػ١دس لِشؾدغ عدحذك،  –( وشعط١ٓ ص٘ٓ 1)

 .   123 - 122صـ صـ 
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 ل ذيم٦م ص٤مرت ،األسمح٤مث وُمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت ُمـ يمثػم ىمرب االؾمؽماشمٞمجل ُمقىمٕمٝم٤م سم٥ًٌم

٤م احل٤مؾمقب ألٟمٔمٛم٦م ل داًمٞم٤من ًً  ،احل٤مؾمتقب أٟمٔمٛمت٦م سمتٓمقير اخل٤مص٦م اًمٜمِم٤مـم٤مت يمؾ جلذب ُمٖمٜم٤مـمٞم

 قم٤معمٞمت٦م ذيم٦م 11 اًمٞمقم أٟمِم٠مت وىمد  - اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٦م ظمدُم٤مت وشمٓمقير اًمتج٤مري٦م األقمامل متقيؾ

 IBM )،(GE )،( HP) ،(Dell)،( SAP )  ،( NEC ) شمِمتٛمؾ ،ذيمت٦م 066 احتت٤مد ُمتـ شمتٙمقن

Toshiba )، ( Sony )،( Matsushita)،   ( Accenture )، ذم ًمٚمٕمٛمتتؾ داًمٞمتت٤من ذم هلتت٤م ُمرايمتتز 

  -(1) واًمٕم٤ممل آؾمٞم٤م ؿمامل

 (26) سقى شكم
 ( املئىَت انُسب ) و 9004 نهعبو انصني يف انسج بسباحل ششكبث أكرب أَصبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًمتحتتقالت إدارةل اًمّمتتلم ذم اعمٕمٚمقُمتت٤مت صمتتقرة ىمقوواكج: واى –زهوون اظمصدر:ىمرؽمووتكم

 -163 صت ،اًمدوزم اًمٌٜمؽ ،ؾم٤مسمؼ ُمرضمع ،واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م

 اعمتحتدة ي٤متًمٚمقال ظم٤مص وسمِمٙمؾ اًمٕم٤ممل أؾمقاق ًمٙمؾ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمؼمجمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م همزو وسمدأ

 ،دوالر ُمٚمٞمت٤مر 82إمم م 8666 قمت٤مم ذم صت٤مدراهت٤م وشمٕمتدت – األوري االحت٤مد ودول األُمريٙمٞم٦م

 زيوادة فموعم ؽموافمد ا ايمتوي ايمػورص من فمدًدا اومتـاص دم يمؾػمجمقات ايمصقـقة ايمصـافمة وكجحت

  : مـفا ،صادرا ا

                                                 
ْ ي -ْ( 1) َ، ؾٛ شؾغ عحذك، صـ صـ  -ِحسن ال  ِ،ْ ٓ ج٢ ص١ َ : ٌج ٘ح  .  325 – 327لشج
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 %28 أن طمٞمت٨م عملاًمٕم٤م اعمًتقى قمغم اعمج٤مل هذا ذم واعمتخّمّم٦م اعمتدرسم٦م اًمٕمامًم٦م ٟم٘مص ,1

 ) اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م هذه قمغم اًمٕمٛمؾ ُمٝم٤مرات ًمدهيؿ ًمٞمس األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت ذم اعمتدرسملم ُمـ

  - اًمتدري٥م إلقم٤مدة يٕمٛمٚمقن %11و ،شم٠مهٞمٚمٝمؿ إقم٤مدة يٛمٙمـ %03 وأن ( م 1446 قم٤مم

 ًمِمتٌٙم٤مت اًم٘مديٛمت٦م األضمٞمت٤مل ُمتـ واًمتحتقل الٟمت٘مت٤مل اًمّمتٜم٤مقم٦م هتذه ذم حيتت٤مج اًمٕم٤ممل أن ,8

 ؾمٕم٧م واًمتل اعم٤مهرة اعمدرسم٦م اًمٕمامًم٦م شمقومػم رضورة يًتٚمزم مم٤م احلديث٦م األضمٞم٤مل إمم ُم٤متاعمٕمٚمق

  - سمقومرة ًمتقاضمده٤م اًمّملم

 ًمٖمت٦م ُمتـ اًمٕمت٤معمل االٟمت٘م٤مل قمٛمٚمٞم٦م سمدأت م 1446 قم٤مم ومٗمل اًمتٖمػم هيٕم٦م اًمّمٜم٤مقم٦م هذه أن ,3

 اًمٕمت٤ممل قىُمًت قمغم اعمقضمقدة اًمؼمجمٞم٤مت طمجؿ ويم٤من اجلديدة اًمؼمجمٞم٤مت ًمٖم٤مت إمم اًمٙمقسمقل

 اًمؼمجمٞمت٤مت متثتؾ دوالر شمريٚمٞمتقن 8 شمٙمٚمٗمٝمت٤م ،اًمؼمجمٞمت٦م األيمتقاد ُمـ ؾمٓمر ُمٚمٞم٤مر 166 ٟمحق

 هتذه يمت٤مسمت٦م وشمٓمقر ،اًم٤ٌمىمل أهمٚم٥م واًمٗمقرشمران – طمجٛمٝم٤م ُمـ %36 اًمٙمقسمقل سمٚمٖم٦م اعمٙمتقسم٦م

  -(1) أطمدث سمٚمٖم٤مت اعمٙمتقسم٦م اًمؼمجمٞم٤مت إمم اًمٚمٖم٦م هبذه اًمؼمجمٞم٤مت

 دوالر سمٚمٞمتقن 80،3 سمٚمٖمت٧م إذ ،اًمؼمجمٞمت٤مت صتٜم٤مقم٦م ذم هيًٕمت٤م ٟمٛمتًقا اًمّمتلم طم٘م٘م٧م وىمد

 Software Industry اًمؼمجمٞمت٤مت صتٜم٤مقم٦م مجٕمٞمت٦م ًمت٘متديرات وومً٘مت٤م ،م 8661 قمت٤مم ذم أُمريٙمل

Asso، ُمٜمتجتت٤مت وشمتٙمٗمتؾ . َ 2223 اًمٕمت٤مم ذم قمٚمٞمتف يم٤مٟمت٧م قمتام %32 طمتقازم ىمتدره٤م سمزيت٤مدة 

 وشم٘مٜمٞمت٤مت جمٞمت٤متاًمؼم وظمتدُم٤مت ،%33 سمتت  اًمتٜمٔمؿ وشمٙم٤مُمتؾ ،اًمٕم٤مئدات ُمـ %01 سمت اًمؼمجمٞم٤مت

 اًمٌنمتي٦م سمت٤معمقارد االؾمتتٕم٤مٟم٦م ذًمتؽ ذم سمتام اًمؼمجمٞمت٤مت صت٤مدرات ويم٤مٟمت٧م - %11 سمتت اعمٕمٚمقُم٤مت

 وشمِمتٙمؾ ،م 8661 قم٤مم ذم أُمريٙمل دوالر سمٚمٞمقن 3،8 جمٛمققمٝم٤م سمٚمغ ىمد ،اًمؼمجمٞم٤مت ذم اخل٤مرضمٞم٦م

 ىمتقة قمتغم ذًمتؽ ويتدل - اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٤مت صٜم٤مقم٦م ص٤مدرات ُمـ وم٘مط %8و %1 سملم يؽماوح ُم٤م

  - اًمؼمجمٞم٤مت ذم ووٕمٗمٝم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٤مت شمّمٜمٞمع ذم اًمٜمًٌٞم٦م ّملماًم

                                                 
 – 1275(  ِصددطفٝ جٌغدد١ذ ػٍددٟ : أغددش جٌؼٌّٛددس ػٍددٝ جٌط١ّٕددس جاللطصددحد٠س فددٟ جٌصدد١ٓ ل دسجعددس ضك١ٍ١ٍددس خددوي جٌفطددشز ل 1)

 .  132 – 135َ ل، ِشؾغ عحذك، صـ صـ  2221
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 هذه وُمٕمٔمؿ - اًمّملم ذم ُمًجٚم٦م سمرجمٞم٤مت ذيم٦م آالف 3 هٜم٤مك يم٤من م 8660 قم٤مم هن٤مي٦م وذم

 اًمرهمؿ وقمغم - وؿمٜمٖمٝم٤مي ،وزهٞمج٤مٟم٩م ،وضمقٟمجدوٟم٩م ،سمٙملم ذم وشم٘مع ،وظم٤مص٦م أضمٜمٌٞم٦م اًمنميم٤مت

 اجلٝمتقد ومت٢من ،األضمٜمٌٞمت٦م اًمؼمجمٞمت٤مت ذيمت٤مت ـُم ًمالؾمتثامرات اًمنميم٤مت ُمـ يمثػم اضمتذاب ُمـ

 ذيمت٤مت وُمٕمٔمتؿ - اًمٕمٛمالء وظمدُم٤مت ،اإلٟمت٤مج قمغم اعمحكم اًمٓم٤مسمع إوٗم٤مء قمغم قم٤مم سمقضمف شم٘متٍم

 -(1) صٖمػمة اعمحٚمٞم٦م اًمؼمجمٞم٤مت

 شم٘متدم اعمٕمٚمقُمت٤مت صتٜم٤مقم٦م وزارة شمٜمٔمٛمف اًمذي اعمٕمٚمقُم٤مت ًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمدوزم اعمٕمرض وذم

 ،واًمؼمجمٞمتت٤مت ،واًمٙمٛمٌٞمتتقشمر اعمٕمٚمقُمتت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م ٜم٤مقم٦مصتت ذم ُمٜمتج٤مهتتت٤م آظمتتر ؾمتتٜمقًي٤م اًمّمتتلم

 وؿمتٌٙم٤مت ،واًمالؾمتٚمٙمٞم٦م اًمًتٚمٙمٞم٦م واالشمّمت٤مالت ،ل يمقٟمٗمراس اًمٗمٞمديق لو ،اعمتٕمددة واًمقؾم٤مئط

  -(8) ضمديدة سمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اعمٜمزًمٞم٦م واألضمٝمزة ،اعمحٛمقل اًمتٚمٞمٗمقن ُمـ اجلديد واجلٞمؾ ،اإلٟمؽمٟم٧م

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمتٜمٛمٞمت٦م اعم١ماشمٞمت٦م اًمتٗمقىم٤مت ُمـ دسم٤مًمٕمدي سمٌٙملم ل شمِمقٟمٖم٘مقاٟمتًقن ل ُمٜمٓم٘م٦م شمتٛمتع

 اًمّمتٞمٜمل ل اًمًتٚمٞمٙمقن وادي ل إمم اآلن حتقًمت٧م ل شمِمقٟمٖم٘مقاٟمتًتقن ل ومٛمٜمٓم٘م٦م - واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م

 وأيمؼمه٤م اًمٙمٛمٌٞمقشمري٦م اًمٌحقث ُمًتقى طمٞم٨ُم  ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م أقمغم هل إذ - اًمٕم٤مدي٦م اعمٜمٓم٘م٦م اؾمؿ ُمـ سمداًل 

 طمٞمت٨ُم  ُمتـ وأيمثٗمٝمت٤م واًمنمتيم٤مت عم١مؾمًت٤متا قمتدد طمٞم٨ُم  ُمـ وأيمثره٤م األؾمقاق طمجؿ طمٞم٨ُم  ُمـ

  - اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اعمٜمِمآت شمٙم٤مُمؾ طمٞم٨ُم  ُمـ وأيمٛمٚمٝم٤م اعمقهقسملم ُمقارد

 ل شمِمقٟمٖم٘مقاٟمتًتقنل وأصتٌح٧م ،قم٤مًُمت٤م 86 ُمتـ أيمثتر داُم٧م وصٕم٦ٌم ؿم٤مىم٦م مم٤مرؾم٤مت سمٕمد

 وأصتٌح - قم٤مُمت٦م وًمٚمّمتلم ظم٤مصت٦م ًمٌٙمتلم اًمّمتٞمٜمٞم٦م ( IT ) اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٦م ُمٞمزان

 وم٘متد - أقمقامٍ  قمدة اؾمتٛمرت ظمؼمات ذًمؽ قمـ اعمٜمٌٕم٨م ًمٚمٙمٛمٌٞمقشمر ل ٖم٘مقاٟمتًقنشمِمقٟم ل عمٝمرضم٤من

 وأذوم٧م - م 1443 ُم٤ميق ُمـ 18 ,3 ُمـ ل شمِمقٟمٖم٘مقاٟمتًقن ل  ذم ًمٚمٙمٛمٌٞمقشمر ُمٝمرضم٤من أول ُأىمٞمؿ

  واجلديدة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٦م ًمتٜمٛمٞم٦م اًمتجريٌٞم٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ سمٙملم إدارة اعمٝمرضم٤من إىم٤مُم٦م قمغم

                                                 
فٟ جٌص١ٓ، ل ئدجسز جٌطكدٛالش جاللطصدحد٠س ٚجالؾطّحػ١دس لِشؾدغ عدحذك،  ٚجٜ و١حٔؽ : غٛسز جٌّؼٍِٛحش –( وشعط١ٓ ص٘ٓ 1)

 .   127 - 126صـ صـ 

 . 25( سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  2)
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 ه٤ميتدي٤من طمتل إدارة وإدارهتت٤م شمٜمٔمٞمٛمٝمت٤م وحتٛمٚمت٧م ه٤ميتدي٤من طمتل قُمت٦مطمٙم ُمع سم٤مالؿمؽماك

  -(1) قم٤مم يمؾ ُمرة ًمٚمٙمٛمٌٞمقشمر  ل شمِمقٟمٖم٘مقاٟمتًقن ل ُمٝمرضم٤من ُي٘م٤مم - اًمتجريٌٞم٦م ًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م

  : ايمػضاء جمال دم -5

 إمم اًمٙمقٟمٞمت٦م اًمٔمتقاهر ايمتِمت٤مف طم٤موًم٧م اًمتل ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واألومٙم٤مر اًمتّمقرات شم٤مريخ يٕمقد

 اًمتقصؾ وًمٙمـ ،اًم٘مديؿ اًمت٤مريخ ذم اآلؿمقري اًمٕمٝمد ُمٜمذُ  وذًمؽ ،عمٞمالدا ىمٌؾ قم٤مم 1666 ُمـ أيمثر

 اًم٘مرن ُمٜمتّمػ إمم شم٠مظمر ،اًمٗمْم٤مء إمم اًمقصقل ُمـ ومٕمٚمًٞم٤م اإلٟم٤ًمن متٙمـ اًمتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م إجي٤مد إمم

 اًمّمتقاريخ إـمتالق سمدا طمٞم٨ُم  ،سم٤مًمٔمٝمقر اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أٟمامط ُمـ ضمديد ٟمٛمط سمدا قمٜمدُم٤م ،اًمٕمنميـ

 إمم اإلٟمًت٤من محٚمت٧م اًمتتل ،اًمٗمْمت٤مئٞم٦م اعمريم٤ٌمت إـمالق إمم وصقاًل  ّمٜم٤مقمٞم٦ماًم واألىمامر ،اًمٗمْم٤مئٞم٦م

  - اخل٤مرضمل اًمٗمْم٤مء

 قمٚمتقم إًمٞمتف وصتٚم٧م اًمتذي ،اًمتٓمتقر ٟمتت٤مئ٩م ُمـ ٟمتٞمج٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمـ اًمٜمٛمط هذا ويٛمثؾ

 ،اًمٙمقٟمٞمت٦م واألضمترام ،اًمٗمْم٤مء ايمتِم٤مف ُمـ اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م هذه ُمٙمٜم٧م وم٘مد ،واًمري٤موٞم٤مت اًمٗمٞمزي٤مء

 هتذه ُمتـ ومقائتد حت٘مٞمؼ إمم اهل٤مدوم٦م اعمح٤موالت ذم ذًمؽ ُمـ واإلوم٤مدة ،اًمٗمْم٤مء ذم اعمٜمٌٕمث٦م واألؿمٕم٦م

  -(8) وهمػمه٤م ،اًمٕمًٙمري٦م ،االىمتّم٤مدي٦م ،اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمج٤مالت ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمّم٤مروخ سم٤مؾمتخدام وذًمؽ ،االصٓمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر سم٢مـمالق م 1426 قم٤مم اًمّملم سمدأت وىمد

  - (3) ( اًمٙمؼمى اعمًػمة ) أي ،( ُم٤مرش ًمقٟم٩م ) اًمٜم٤مىمؾ

 ومقق األروٞم٦م اعمحٓم٦م ُمدار ذم ًمالشمّم٤مالت صٞمٜمل ىمٛمر أول إـمالُق  شمؿ م 1431 ومؼماير ورم

 -(1) االؾمتقاء ظمط

 إٟمف - رؾمٛمًٞم٤م اعم٠مهقل اًمٗمْم٤مء ُمنموع شمٗمٕمٞمؾ قمغم م 1448 يٜم٤مير ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م واوم٘م٧م

  وأؿمده ًمٜمٔم٤مما طمٞم٨ُم  ُمـ شمٕم٘مٞمًدا وأيمثره اًمّمٞمٜمل اًمٗمْم٤مء ـمػمان شم٤مريخ ذم طمجاًم  ُمنموع أيمؼم

                                                 
 . 127 - 126( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ  صـ 3)

 . 22 -12ؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ،ِشؾغ عحذك، صـ  صـ ( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ:جٌّطم١ش جٌطى1ٌٕٛٛ)

   www.china.org.cn( جٔظش : ) صٕحػس جٌط١شجْ ٚجٌفضحء (، ِمحٌس ِٕؾٛسز فٟ ؽرىس جإلٔطشٔص، ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : 2)

ؿذ٠ذز ل  ) ( 3) ص١ٓ ٌج ؾ١س ؾذ٠ذز، عٍغٍس ل ٌج ٌٛٛ ٚضىٕ ١ّس   ٍٕ 33ِٕؿضجش ػٍ ص١ٓ لٌ  ٕحء ٌج  . 11َ، صـ  1252ؾش، ذى١ٓ، ( دجس ل ذ
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 ٟمٔمت٤مم : هتل يمٌتػمة أٟمٔمٛمت٦م 2 قمغم روعتاعمِم هذا ويِمتٛمؾ - اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م طمٞم٨ُم  ُمـ صٕمقسم٦م

 اًمّمتقاريخ وٟمٔمت٤مم اعم٠مهقًمت٦م اًمٗمْمت٤مء ؾمتٗمـ وٟمٔم٤مم اًمٗمْم٤مء ؾمٗمٞمٜم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مت وٟمٔم٤مم اًمٗمْم٤مء رواد

 ؾمتٗمٞمٜم٦م قمتغم واًمًتٞمٓمرة اًمٗمحتص وٟمٔمت٤مم اهلٌتقط ُمقاىمتع وٟمٔم٤مم اإلـمالق ُمقاىمع وٟمٔم٤مم احل٤مُمٚم٦م

 : ُمراطمتؾ صمتالث قمغم اعم٠مهقل اًمٗمْم٤مء ـمػمان ُمنموع اًمّملم وشمٜمٗمذ - االشمّم٤مالت ٟمٔم٤ممو اًمٗمْم٤مء

 اعمتدار إمم رواد وإـمتالق وُم٠مهقًمت٦م ُم٠مهقًمت٦م همتػم ومْمت٤مء ؾمتٗمـ إـمالق قمغم شمريمز األومم اعمرطمٚم٦م

 ُمـ اًمٗمْم٤مء رواد ومتٙملم اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحقث األرض سمرصد واًم٘مٞم٤مم األرض ُمـ اًم٘مري٥م

 وإٟمجت٤مز اًمٙم٤مسمٞمٜمت٦م ظمت٤مرج اًمترواد ُمٌمت قمغم شمريمز اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م - األرض      إمم اًم٤ًمعم٦م اًمٕمقدة

 سم٘مقشمتف ـمقيتؾ ًمتزُمـ يٓمتػم ومْمت٤مئل خمتتؼم وإـمالق اًمٗمْم٤مء ويم٤مسمٞمٜم٦م اًمٗمْم٤مء ؾمٗمٞمٜم٦م سملم االىمؽمان

 وىمت٧م أهع ذم ُمتٙم٤مُمتؾ ومْمت٤مئل قمٛمؾ ٟمٔم٤مم إٟمِم٤مء ُمع اًمرواد رقم٤مي٦م حت٧م ىمّمػم وًمزُمـ اخل٤مص٦م

 رقم٤ميت٦م حتت٧م ـمقيؾ ًمزُمـ شمٕمٛمؾ احلجؿ يمٌػمة ومْم٤مء حمٓم٦م إٟمِم٤مء قمغم شمريمز اًمث٤مًمث٦م اعمرطمٚم٦م - ممٙمـ

 (-1) اًمرواد

 ل ،شمت٤ميٞمقان سمٛمديٜمت٦م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م األىمتامر إـمتالق ُمريمز ذم اًمّملم أـمٚم٘م٧م ،ُم٤ميق ُمـ 16 وذم

 ،ل 0 رىمتؿ اًمتٓمٌٞمتؼلو اجلقيت٦م سم٤مألرصت٤مد اخلت٤مص اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٛمر ،ل 1 رىمؿ واًمري٤مح اًمًح٥م

 اعمتدار إمم ل 1ب اًمٙمؼمى اعمًػمةل اًمٜم٤مىمؾ سم٤مًمّم٤مروخ ٚمٛمٞم٦ماًمٕم سم٤مًمتج٤مرب اخل٤مص اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٛمر

  -(8)ُمؽًما يمٞمٚمق 326 ارشمٗم٤مع قمغم اًمِمٛمس ُمدار ُمع اعمتزاُمـ

 وإـمتالق سم٠مٟمقاقمٝمت٤م واًمّمتقاريخ اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م األىمتامر إٟمت٤مج قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م وأىمدُم٧م

 سمتلم ـُمت اًمّمتلم وأصتٌح٧م سم٤مًمٗمْمت٤مء ومٞمٝم٤م واًمتحٙمؿ واؾمتٕم٤مدهت٤م واًمّمقاريخ اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر

 صتقاريخ سمقاؾمتٓم٦م صتٜم٤مقمًٞم٤م ىمٛمًرا 01 إـمالق ذم اًمّملم وٟمجح٧م اًمّمٜم٤مقم٦م هلذه اعمّمدرة اًمدول

 -(3)م 1443 , 1426 ُمـ اًمٗمؽمة ذم حمٚمٞم٦م

                                                 
 . 115 - 114( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك، صـ  صـ 1)

 . 22( جٌطؿشذس ج٢ع٠ٛ١س، ِؿٍس ػ١ٍّس، ِؼٙذ جٌذسجعحش ٚجٌركٛظ ج٢ع٠ٛ١س، ِشؾغ عحذك، صـ  2)

(3) Qin Shi: op. cit, P. 132. 
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 ) أي ،)ؿمٜمِمتق( سم٤مؾمتؿ ومْمت٤مئٞم٦م ؾمٗمٞمٜم٦م أول إـمالق ُمـ ،م 1444 قم٤مم ُمٜمذ اًمّملم ومتٙمٜم٧م

 -(1) ( اًمًحري٦م اًمًٗمٞمٜم٦م

 وشمتؿ ،األرض طمتقل ُمرة 163 سم٤مًمدوران ُم٧مىم٤م اًمتل ،( 8ؿمٜمتق ) إـمالق 8661 قم٤مم وشمؿ

  -(8) م 8663 قم٤مم ( 1 ؿمٜمِمق و) ،م 8668 قم٤مم ( 3 ؿمٜمِمق ) إـمالُق 

 سم٢مـمالىمٝمت٤م وذًمتؽ ،م 8663 قم٤مم األرض طمقل اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر ٟمٔم٤مم اًمّملم واؾمتٙمٛمٚم٧م

  -(3) صٜم٤مقمًٞم٤م ىمٛمًرا 26

 ؿمٜمتِمق ) اًمٗمْم٤مء ؾمٗمٞمٜم٦م إـمالق ذم اًمّملم ٟمجح٧م ،م 8663 أيمتقسمر ُمـ قمنم اخل٤مُمس وذم

 اًمًٗمٞمٜم٦م وهٌٓم٧م - اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر إلـمالق ضمٞمقشمِمٞمقان ُمريمز ُمـ واًمّمٜمع اًمٌح٨م اًمّمٞمٜمٞم٦م (0

 سم٠من قمٚماًم  ،دورة 11 األرض طمقل دوراهن٤م سمٕمد اًمداظمٚمٞم٦م سمٛمٜمٖمقًمٞم٤م اًمرئٞمز اهلٌقط ُمقىمع ذم سمٜمج٤مح

 وي مم ٤مٟمغي ل اًمرائد وظمرج - ُمؽم يمٞمٚمق 1،3 اعمتقىمع اهلٌقط ُمقىمع قمـ يٌٕمد اًمقاىمٕمل اهلٌقط ُمقىمع

 ـمتػمان ذم اًمّمتلم ٟمجت٤مح إن - اًمًت٤معم٦م اًمٕمتقدة يم٤مسمٞمٜمت٦م ُمتـ سمٜمٗمًف صٞمٜمل ومْم٤مء رائد أول وهق ل

 روؾمتٞم٤م سمٕمتد اعم٠مهقًمت٦م اًمٗمْمت٤مء ًمًتٗمٞمٜم٦م األؾم٤مؾمتٞم٦م اًمت٘مٜمٞمت٤مت طمٓمتؿ ىمتد اعم٠مهقل األول اًمٗمْم٤مء

 -(1) اًمٕم٤ممل ذم اعمتحدة واًمقالي٤مت

 اًم٘مٛمر ًمًؼم روراتتواًمْم ٞم٤متاإلُمٙم٤مٟم سمدراؾم٦م اًمّمٞمٜمٞمقن واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم رضم٤مل ىم٤مم 

 صمتؿ ،م 1441 قمت٤مم ذم اًم٘مٛمر ًمًؼم صٜم٤مقمل ىمٛمر ًمّمٜمع شم٘مٜمًٞم٤م ُمنموقًم٤م وأٟمجزوا ،م 1441 قم٤مم ذم

 ذم اعمٓمت٤مف هن٤مي٦م ذم وواوم٘مقا ،م1443 قم٤مم ذم اًمّمٜم٤مقمل ًمٚم٘مٛمر اعمٗمت٤مطمٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت دراؾم٦م أٟمجزوا

 اًم٘مٛمتر محتؾ ًمتدورانا : هي مراضمل شمالث فمعم اًم٘مٛمر ؾمؼم روعتُمِم يٙمقن أن قمغم م 8661 قم٤مم

  - األرض إمم واًمٕمقدة اًم٘مٛمر قمغم واهلٌقط

                                                 
   www.china.org.cnجٌفضحء (، ِمحٌس ِٕؾٛسز فٟ ؽرىس جإلٔطشٔص، ػٍٝ جٌّٛلغ جٌطحٌٟ : ( جٔظش : ) صٕحػس جٌط١شجْ 4ٚ)

( جٔظددش : ٘ددحٔٝ جٌددذػ١ٍظ ) جٌّشورددس جٌغددكش٠س عطصددؼذ ذددحٌط١ٕٓ ٔكددٛ جٌمّددش (،  ِمحٌددس ِٕؾددٛسز فددٟ ؽددرىس جإلٔطشٔددص، ػٍددٝ 1)

   www.islamonline.netجٌّٛلغ جٌطحٌٟ : 

ٕحػ١ا ( 2) ج صددددد دددددشا ٓ ضطٍدددددك ّل صددددد١ ظدددددش : ) ٌج ٟ : ٔج ٌطدددددٌح ٛلدددددغ ج ٝ جٌّ ٔطشٔدددددص، ػٍددددد ٟ ؽدددددرىس جإل سز فددددد ِٕؾددددٛد دددددس  ِمٌح وقدددددس (،   ٌٍّ ح ؾذ٠دددددذاج 

www.people.com.cn 

 .  114 – 113( ؽ١ح خٗ ْٚ : ِؼشفس جٌص١ٓ ػٓ طش٠ك جٌؼرحسجش جٌّفطحق١س، ِشؾغ عحذك،  صـ  صـ 3)
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 واًمتْمت٤مريس اًمٓمقسمقهمراومٞمت٦م واعمالُمتح اًم٘مٛمر ؾمٓمح سمٞمئ٦م اؾمتٙمِم٤مف شمؿ ،األومم اعمرطمٚم٦م ذم

 هتق اًم٘مٛمتر ًمًتؼم صٜم٤مقمل ىمٛمر إـمالق ظمالل ُمـ اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م واعمج٤مالت اجلٞمقًمقضمٞم٦م واًمتٙمقيٜم٤مت

 ُمٕم٤مجلت٦م وسمتدأت ،وسمرهٜمتتف اًمث٤مٟمٞمت٦م اعمرطمٚمت٦م روعتِمُم إصم٤ٌمت شمؿ ىمد ،واآلن - ل1 شمِم٤مٟمٖم٤مل اعم٤ًٌمر

 وأيًْمت٤م ،اًمث٤مٟمٞمت٦م اعمرطمٚمت٦م ُمنمتوع ؾمتٞمتؿ ،م 8613 قم٤مم وذم - روعتًمٚمٛمِم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعمِم٤ميمؾ

 اًمث٤مًمثت٦م اعمرطمٚمت٦م ظُمٓمت٦م وُمتـ - اًمدىمٞمؼ  اًم٘مٛمر ؾمٓمح الؾمتٙمِم٤مف اًم٘مٛمر قمغم هيٌط ُم٤ًٌمر ؾمٞمٓمٚمؼ

٤ًٌمشم٘م 8612 قم٤مم ذم األرض إمم اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٕمقدة هدف حت٘مٞمؼ  -(1) ري

 إلـمتالق ضمٞمقشمِمتٞمقان ُمريمتز ُمتـ ( 1 ؿمٜمتِمتق ) اًمٗمْم٤مء ؾمٗمٞمٜم٦م إـمالق ذم اًمّملم ٟمجح٧م

 ه٤مُم٦م ضمديدة ظمٓمقة ىمٓمع إمم يرُمز اًمذي األُمر ،م 8660 أيمتقسمر ُمـ 18 يقم ذم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر

 ُمتـ 12 صت٤ٌمح ُمتـ 33 واًمدىمٞم٘مت٦م اًمراسمٕم٦م اًم٤ًمقم٦م ومٗمل - اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم٠مهقل اًمٗمْم٤مء ـمػمان ًم٘مْمٞم٦م

 دوراهن٤م سمٕمد ؾم٤معم٦م األرض إمم اعم٠مهقًم٦م (1 ؿمٜمتِمق )  اًمٗمْم٤مء ًمًٗمٞمٜم٦م اًمٕمقدة يم٤مسمٞمٜم٦م هٌٓم٧م ،أيمتقسمر

 ُمتـ ؿمتٜمغ ه٤مى وٟمٞمف  ًمقٟمغ ضمٞمقن ذم اًمرائدان وظمرج دىمٞم٘م٦م 38و ؾم٤مقم٦م 110 عمدة األرض طمقل

 وومحتص اًمٌحت٤مر شمٚمقث وُمراىم٦ٌم األرض رصد ذم اًمًٗمٞمٜم٦م ٟمجح٧م وىمد - سمٜمٗمًٞمٝمام اًمٕمقدة يم٤مسمٞمٜم٦م

 وسمتذًمؽ -(8) اعمتقاد وقمٚمؿ األطمٞم٤مء قمٚمؿ وسمحقث اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م األهمٓمٞم٦م أطمقال ُمراىم٦ٌمو اجلقي٦م األطمقال

 -(3) وروؾمٞم٤م اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد اًمٗمْم٤مء إمم سمنم إرؾم٤مل ذم دوًم٦م صم٤مًم٨م شمٙمقن

 اًمٓمتػمان جمت٤مل ذم اًمدوزم واًمتٕم٤مون اًمت٤ٌمدل ذم م 8661 قم٤مم ُمٜمذُ  يمٌػمة ضمٝمقًدا اًمّملم شمٌذل

 شمٗمت٤مهؿ وُمتذيمرات شمٕمت٤مون اشمٗم٤مىمت٤مت دوًمٞمت٦م وهٞمئت٤مت دولٍ  قمتدة ُمتع وىمٕمت٧م طمٞم٨ُم  ،اًمٗمْم٤مئل

 اعمتٕمٚم٘مت٦م األٟمِمتٓم٦م ذم شمِمت٤مرك أهنت٤م يمتام - اًمًتٚمٛمٞم٦م ًمألهمتراض واؾمتتٖمالًمف اًمٗمْم٤مء الؾمتٙمِم٤مف

 اًمتٕمت٤مون وشمتدقمؿ ،اعمٕمٜمٞمت٦م اًمدوًمٞمت٦م واعمتٜمٔمامت اعمتحتدة األُمتؿ رقم٤مي٦م حت٧م اًمٗمْم٤مء سم٤مؾمتٙمِم٤مف

  -(1) اعمج٤مل هذا ذم يمٌػمة إٟمج٤مزات وحت٘مؼ اًمدوًمٞم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦م اعمنموقم٤مت سمِم٠من اًمتج٤مري

                                                 
 .    117(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 1)

 .    116 - 115(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ صـ 2)

 .    26سؾد جٌرٕح : سقٍس ئٌٝ جٌص١ٓ،  ِشؾغ عحذك، صـ ( 3)

 .    23َ،  صـ 2213( ِؿٍس جٌص١ٓ، ِحسط، 4)
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  :(1) ىماآليت وهى همضائقة زمرامج يمؾصكم

 : ايمصقـقة ايمػضاء زمرامج -1

 اًمّملم شمًٕمك طمٞم٨ُم  اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمألىمامر اعمْم٤مدة اًمؼماُم٩م أيًْم٤م شمتْمٛمـ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٗمْم٤مء أٟمِمٓم٦م – أ  

  - اًمٕم٤معمٞم٦م اًم٘مقة ظمّم٤مئص وإفمٝم٤مر اًمٜمقوي٦م األؾمٚمح٦م ُمثؾ اًمٗمْم٤مئٞم٦م ىمدراهت٤م شمٓمقير إمم

 ( )ضمٞم٤موسم٤مو اًمّملم وزراء رئٞمس أقمٚمـ وىمد ،ظم٤مص٦م أمهٞم٦م اًمٗمْم٤مء ألسمح٤مث اًمّملم ومتٜمح    

 - اًمٗمْم٤مء قم٤ممل ذم هيًٕم٤م ؾمتٜمٓمٚمؼ اًمّملم أن م 8661 أيمتقسمر , األول ريـتشمِم ذم

  ذات األروتٞم٦م اعمتقارد وأٟمٔمٛم٦م واالؾمتٓمالع اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمّمقر اًمت٘م٤مط ذم شم٘مدًُم٤م اًمّملم حت٘مؼ ب(

 ) ذم صتٜم٤مقمًٞم٤م ىمٛمتًرا رتقمِم أطمد إلـمالق وختٓمط - اًمٌٞمئ٦م رصد ىمامروأ اًمٕمًٙمري٦م اًمتٓمٌٞم٘م٤مت

  ،األـمٞمت٤مف وُمتٕمتددة احلٛمتراء حتت٧م سم٤مألؿمتٕم٦م اًمرؤيت٦م قمتغم ىمت٤مدرة شمٙمتقن ( ضمٞمٜمغ أن هق

 وىمتد - اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ًمألىمتامر اًمتّمتقيري٦م واالؾمتت٤ٌمٟم٦م ،اعمحٞمٓم٤مت وُمراىم٦ٌم سم٤مًمرادار واًمتّمقير

 – ؾمتٌقت ) ُمثتؾ دم٤مريت٦م ألهمتراض اعمخّمّمت٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر صقر قمغم اًمّملم شمٕمتٛمد

  - اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ احل٤مًمٞم٦م اًمتٖمٓمٞم٦م الؾمتٙمامل ( إيٙمقٟمقس – ؾم٤مت رادار – الٟمدؾم٤مت

 ًمتٖمٓمٞمت٦م ( دو سمت٤مى ) شمتدقمك صٜم٤مقمٞم٦م أىمامر أرسمٕم٦م سمتخّمٞمص اًمّملم ذقم٧م : وايمتوومقت اظمالضمظة ج(

 ذم ( يمٚمقٟمت٤مس )  ٟمٔمت٤مم شمًتتخدم وهل - ُمؽًما 86 يٌٚمغ دىم٦م سمٛمٕمدل هب٤م اعمحٞمٓم٦م واعمٜم٤مـمؼ اًمّملم

 االحت٤مد ذم اًمٗمْم٤مئٞم٦م اعمالطم٦م ذم ( هم٤مًمٞمٚمق ) ٟمٔم٤مم اًمّملم اؾمتثٛمرت أن هل٤م وؾمٌؼ ،اًمٗمْم٤مئٞم٦م اعمالطم٦م

  - األوري

 وشم٠مُمتؾ اًمٗمْم٤مء إمم ( اًمث٤مٟمٞم٦م ) اعم٠مهقًم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦م اعمريم٦ٌم اًمّملم أـمٚم٘م٧م : م 2005 دم ايمػمامج فمؿل د(

 إٟمِم٤مء هق اًمّملم وهدف ،م 8618 – 8664 قم٤مُمل ظمالل اخل٤مرضمل اًمٗمْم٤مء ذم اعمريمٌتلم سمٚم٘م٤مء

  - م 8686 قم٤مم ذم ُم٠مهقًم٦م ومْم٤مئٞم٦م حمٓم٦م

 ( أهم٤مرؾمت٤مت – أٟمتٚمًت٤مت ) ُمثؾ اشمّم٤مالهت٤م ذم األضم٤مٟم٥م اعمقرديـ اًمّملم شمًتخدم : االسمصاالت ( هت

 سمٞم٤مٟم٤مهتت٤م ٟمٔمتؿ ًمتٓمتقير شمًتٕمك واًمّمتلم ُمًتتٛمر اعمج٤مل هذا ذم اعمحٚمٞم٦م اًم٘مدرات شمقؾمٞمع وًمٙمـ

  - اًمٕم٤معمٞم٦م واًمتٖمٓمٞم٦م اًمدقمؿ شم٘مقي٦م أضمؾ ُمـ ٜم٤مقمٞم٦ماًمّم األىمامر ذم االشمّم٤مًمٞم٦م

                                                 
 .    27 - 23( فٛصٞ قغٓ قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمط١س جٌؼح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ صـ5)
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  : ايمصـافمقة يمألومامر اظمضادة األؽمؾحة -2

 اعمْمت٤مدة ( asat ) صتقاريخ إـمتالق دمرسم٦م وسمٜمج٤مح اًمّملم أضمرت م 8662 قم٤مم ُمٓمٚمع ذم  

 ذم ُُمتٕمتددة أسمٕمت٤مد ُمتـ سمٕمتًدا اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م ًمألىمتامر اعمْم٤مدة اًمّمقاريخ سمرٟم٤مُم٩م وُيٕمتؼم ،اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمألىمامر

  - اخل٤مرضمل اًمٗمْم٤مء إمم اًمقصقل ُمـ اآلظمريـ حلرُم٤من ٟم٤مُم٩مسمر

 ُمتـ األوًمٞمت٦م شم٘مٜمٞم٤مشمتف قمتغم طمّمٚم٧م ىمد اًمّملم يم٤مٟم٧م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًمألىمامر اعمْم٤مدة ( asat ) وٟمٔم٤مم

 ) اعمقاىمتع ًمتحديتد اًمٕمت٤معمل اًمٜمٔم٤مم اؾمت٘م٤ٌمل قمغم اًم٘مدرة ُمـ متٙمٜم٧م سمحٞم٨ُم  سمتٓمقيره ىم٤مُم٧م صمؿ ،أويمراٟمٞم٤م

G.p.S ) -  

 سمقاؾمتٓم٦م أو  ًمٞمزريت٤م اعمقضمٝمت٦م األؾمٚمح٦م سمقاؾمٓم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر وُم٦مُم٘م٤م ٟمٔمؿ اًمّملم وـمقرت

 اًمٗمْمت٤مئٞم٦م اعمريمٌت٤مت ُمٕمٚمقُمت٤مت قمتغم يمثتػًما يٕمتٛمتد اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر واؾمتٝمداف - اًمتِمقيش أضمٝمزة

 األؾمتٚمح٦م سم٤مًمتت٤مزم ًمتتحتدد اعمتدار وتٛمـ وُمقىمٕمف اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٛمر ُمدار ًمتحديد ( اعم٠مهقًم٦م ) اًمّمٞمٜمٞم٦م

  - اعمٕم٤مدي٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م   امراألىم عمٝم٤ممج٦م اعمٓمٚمقسم٦م

  : اظمعؾومات ضمرب -3

 قمتغم احلّمتقل ٟمحتق قمغم اعمٕمٚمقُم٤مت طمرب ذم اًمِمٕمٌل اًمتحرير ضمٞمش ذم اًمٗمٙمري االدم٤مه يًػم

 ُمٕمٚمقُمت٤مت شمقزيتع صمتؿ وُمـ ،ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٤ًم ظمداقمف أو سمٞم٤مٟم٤مشمف ىم٤مقمدة وحتٓمٞمؿ اًمٕمدو ُمـ اعمٗمٞمدة اعمٕمٚمقُم٤مت

 اًمتحريتر وضمتٞمش - وحتٚمٞمٚمٝمت٤م اعمٕمٚمقُمت٤مت رسمتط سمٕمتد اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمقطمدات خمتٚمػ قمغم ومَٕم٤مًم٦م

 ؿمتٌٙم٤مت يًتتٝمدف ُمْمت٤مد اًمٙمتؽموين هجتقم أي ًمّمتد ،اإلًمٙمؽموٟمٞمت٦م اًمتدوم٤مقم٤مت يًتثٛمر اًمِمٕمٌل

  - اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م احلقاؾمٞم٥م

 وُمّمتٛمٛم٦م احلريمٞمت٦م ًمالوتٓمراسم٤مت ُمْم٤مدة اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م ًمٚمحرب ُمتٙم٤مُمٚم٦م ؿمٌٙم٦م متتٚمؽ وم٤مًمّملم

 - ٚمقُم٤متاعمٕم ٟمٔمؿ ؿمٌٙم٤مت شُمّمٞم٥م اًمتل اًمتٕمٓمٞمالت ود

 اًمتتل اعمتٓمتقرة اهلجقُمٞم٦م ( اًمٗمػموؾم٤مت ) ًمتٓمقير ظم٤مص٦م وطمدات اًمتحرير ضمٞمش أٟمِم٠م وُم١مظمًرا

 أٟمِمت٠م يمتام ،اًمٕمتدو ويمٛمٌٞمقشمرات ؿمٌٙم٤مت عمٝم٤ممج٦م ( اًمتجًس – اًمتخري٥م ) ازدواضمٞم٦م وفم٤مئػ شُم١مدي

 قمتغم فمؾ اًمؽميمٞمز وًمٙمـ ،اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ؿمٌٙم٤مشمف طمقل دوم٤مقمٞم٦م ٟمٔمؿ ًمٌٜم٤مء خمّمّم٦م وطمدات اًمتحرير ضمٞمش

   اًمِمٌٙم٤مت ُمٝم٤ممج٦م قمغم اخلؼماء ُمئ٤مت شمدري٥م
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 (20) سقى جذول
 انفعبئُت انصني قىة يصبدس

 اجملًىع انــــــقـــــذساث
 24 ًمالشمّم٤مالت صٜم٤مقمٞم٦م أىمامر
 6 اًمٗمْم٤مئٞم٦م ًمٚمٛمالطم٦م صٜم٤مقمٞم٦م أىمامر
 6 إرص٤مدي٦م صٜم٤مقمٞم٦م أىمامر
 6 اًمٌٕمٞمد اًمتجًس ذات اًمّمقر الًمت٘م٤مط صٜم٤مقمٞم٦م أىمامر
 7 ٞم٦مقمٚمٛم صٜم٤مقمٞم٦م أىمامر
 2 سمنمي  ومْم٤مئل ٟمٔم٤مم
 ،ؾمت٤مسمؼ ُمرضمتع ،اًمٕم٤معمٞم٦م اًم٘مٓمٌٞم٦م وُم٘مقُم٤مت واًمٞم٤مسم٤من اًمّملم : ضمسكم ضمسن هموزي : اظمصدر

 -  42 صت

 ومتح٘متؼ ،ل 1 إه شمِمت٤مٟمغ ل اًمّمتٜم٤مقمل اًم٘مٛمتر اًمًتامء إمم ـم٤مر ،م 8662 أيمتقسمر ُمـ 81 وذم

 اؾمتٙمِمت٤مف ل ممإ ل سمت٤مًم٘مٛمر اًمتٖمٜمل ل ُمـ - اًم٘مٛمر الؾمتٙمِم٤مف صٞمٜمل ُمنموع ألول اًمت٤مم اًمٜمج٤مح

 ومٌدأ - اًمًٜمقات آلالف طمٚمٛمتف واًمذي اًم٘مٛمر إمم ًمٚمّمٕمقد طمٚمٛمٝم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م األُم٦م طم٘م٘م٧م ،ل اًم٘مٛمر

 قمالُمت٦م هتذا ُيٕمتؼم طمٞم٨م - اًمٙمقن أهار قمـ ًمٚمٌح٨م اًمٕمٛمٞمؼ اًمٗمْم٤مء إمم اًمّمٞمٜمٞملم اٟمٓمالق قمٍم

 األروتٞم٦م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م األىمتامر ذم اًمٜمج٤مح حت٘مؼ سمٕمد ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٗمْم٤مء ىمْمٞم٦م ذم اًمتٓمقير ـمريؼ قمغم

  -(1) سم٠مؿمخ٤مص اًمٗمْم٤مئٞم٦م واًمرطمالت

 سمًالُم٦م ل 2ؿمٜمتِمق ل : اًمٗمْم٤مء ُمريم٦ٌم هٌٓم٧م ،م 8663 ؾمٌتٛمؼم ُمـ واًمٕمنميـ اًمث٤مُمـ وذم

 وًمٞمق ،ىم٤مٟمغ شمٌم شمِم٤مي – اًمثالصم٦م سمرواده٤م ،احلٙمؿ اًمذاشمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ُمٜمٖمقًمٞم٤م سمٛمٜمٓم٘م٦م حمددة ٟم٘مٓم٦م ذم

 اًمقاليت٤مت سمٕمتد ،اًمٕمت٤ممل ذم    ًمت٦مدو صم٤مًمت٨م اًمّمتلم أصٌح٧م وسمذًمؽ ،سمٜمغ ه٤مى وضمٞمٜمغ ،ُمٞمٜمغ سمقه

 -(8) اًمٗمْم٤مء ذم      يًػمون رواًدا شمرؾمؾ ،وروؾمٞم٤م اعمتحدة

                                                 
 .  23 – 22( ذٕغ لٛجٔغ ضؾ١حْ ٚأخشْٚ : جٌذفحع جٌٛطٕٟ ٌٍص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

 .    34َ،  صـ 2225( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد  ٔٛفّرش، 2)
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 سمترادار اعمجٝمتزة ،ل 3,ؿمٜمتِمتق ل اًمٗمْمت٤مء ُمريمٌت٦م إـمتالق شمتؿ ،م 8611 ؾمٜم٦م ٟمقومٛمؼم وذم

  -(1) ل1,شمٞم٤مٟم٘مقٟمغ ل ُمع اًمٗمْم٤مئل االًمتح٤مم ذم ٟمجح٧م وىمد ،اًمدىمٞم٘م٦م   اعمقضم٤مت

 شمٓمتقير طمتقل أسمتٞمض يمت٤مسًمت٤م ،م8611 ديًتٛمؼم ُمـ نميـواًمٕم اًمت٤مؾمع ذم اًمّملم أصدرت

 - اًم٘م٤مدُم٦م اخلٛمس ًمٚمًٜمقات اًمرئٞمًٞم٦م واعمٝم٤مم ،م 8661 قم٤مم ُمٜمذ اًمٗمْم٤مء صٜم٤مقم٦م

 ل سمٕمٜمتقان اًمّمتٞمٜمل اًمدوًمت٦م عمجٚمتس اًمت٤مسمع األقمالم ُمٙمت٥م أصدره اًمذي ،األسمٞمض اًمٙمت٤مب

 ذم اًمٗمْمت٤مء أٟمِمتٓم٦م طمتقل أسمتٞمض يمت٤مب صم٤مًم٨م هق ،ل م 8611 قم٤مم ذم اًمّملم ذم اًمٗمْم٤مء أٟمِمٓم٦م

 - اًمٌالد

 إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ذم ُمٝماًم  ضمزًءا اًمٗمْم٤مء صٜم٤مقم٦م ضمٕمٚم٧م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أن ،اًمٙمت٤مب هذا ذم ضم٤مء

 - ؾمتٚمٛمٞم٦م ألهمتراض اخلت٤مرضمل اًمٗمْم٤مء واؾمتٖمالل سم٤مؾمتٙمِم٤مف واًمتزُم٧م ًمٚمٌالد اًمِم٤مُمؾ اًمتٓمقير

 سمٕمض ذم ٕم٤مملاًم ذم اًمرائدة اًمٌٚمدان سملم ُمٙم٤مٟم٦م اًمّملم اطمتٚم٧م ،اعم٤موٞم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمًٜمقات ُمدى وقمغم

 ذم اًمٗمْمت٤مء ًمّمٜم٤مقم٦م ضمديدة ومرص هٜم٤مك شمٙمقن وؾمقف ،اًمٗمْم٤مء ًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمرئٞمًٞم٦م اعمج٤مالت

 - اًم٘م٤مدُم٦م اخلٛمس اًمًٜمقات ذم اًمٌالد

 االصٓمٜم٤مقمٞم٦م واألىمامر ،اًمٗمْم٤مئل اًمٜم٘مؾ ٟمٔم٤مم اعُم٘مٌٚم٦م اخلٛمس ًمٚمًٜمقات اًمرئٞمًٞم٦م اعمٝم٤مم شمِمٛمؾ

 ؾمتتٕمٛمؾ ،اًمقىم٧م ٟمٗمس وذم ًمٚمٗمْم٤مء ٞمؼاًمٕمٛم واالؾمتٙمِم٤مف اعم٠مهقًم٦م اًمٗمْم٤مء ورطمالت ،األروٞم٦م

 شم٘متديؿ إمم وؾمتًتٕمك وٟمٔمٞمتػ ؾمتٚمٛمل ظمت٤مرضمل ومْم٤مء قمغم ًمٚمحٗم٤مظ اًمدوزم اعمجتٛمع ُمع اًمّملم

   -(8)اًمٕم٤ممل ذم  واًمتٜمٛمٞم٦م اًمًالم ًمتٕمزيز ضمديدة ُم٤ًممه٤مت

 سمت٤مألىمامر اعمالطمت٦م ٟمٔمت٤مم اًمّمتلم أـمٚم٘م٧م ،م 8618 قم٤مم أيمتقسمر ُمـ واًمٕمنميـ اخل٤مُمس وذم

 اًمّمتلم ـمقرشمتف اًمتذي االصتٓمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر قمؼم ًمٚمٛمالطم٦م سمٞمدو ٟمٔم٤مم - ل11 سمٞمدول االصٓمٜم٤مقمٞم٦م

 ٟمٔمت٤مم صم٤مًمت٨م وهتق ،( BDS)  االصٓمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر قمؼم واالشمّم٤مالت اعمقاىمع ًمتحديد قم٤معمل ٟمٔم٤مم

  وٟمٔم٤مم األُمريٙمل ( GpS ) إس ي ضمل ٟمٔم٤مم سمٕمد االصٓمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر قمؼم ٟم٤مو٩م ُمالطم٦م

                                                 
 .    22َ،  صـ 2212( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد أوطٛذش، 1)

 .    5َ،  صـ 2212( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد فرشج٠ش، 2)
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 ،م 8618 قمت٤مم ديًتٛمؼم ُمتـ واًمٕمنميـ سمعاًم٤ًم وذم - اًمرود ( GLONASS ) همٚمقٟم٤مس

 واعمحتٞمط آؾمتٞم٤م عمٜمٓم٘مت٦م واًمتقىمٞمت٧م واعمالطمت٦م اعمقاىمتع حتديد ظمدُم٤مت رؾمٛمًٞم٤م ي٘مدم سمٞمدو ٟمٔم٤مم سمدأ

 -(1)اهل٤مدئ

 سمت٠مرسمع اشمّم٤مالت ىمٛمر متٚمؽ أومري٘مٞم٦م دوًم٦م أول ٟمٞمجػمي٤م أصٌح٧م ،اًمّملم ُمع اًمتٕم٤مون سمٗمْمؾ

 ،االشمّمت٤مالت ذم طم٤مضم٤مهتت٤م ديًت واًمتذي ،م 8618 قم٤مم ُم٤مرس ذم ل NiComSat-IR ل ىمٜمقات

 وهمػمهت٤م اًمٌالد ذم اجلقي٦م واألرص٤مد  ،سمٕمد قمـ واًمتٕمٚمٞمؿ ،واعمالطم٦م ،واًمتٚمٗم٤مزي   اإلذاقمل واًم٨ٌم

 االصتٓمٜم٤مقمل اًم٘مٛمر اًمّملم أرؾمٚم٧م يمام - قمٛمؾ ومرص٦م أًمػ 106 ُمـ أيمثر ويقومر ،اعمج٤مالت ُمـ

 يتقم ًمؽميمٞم٤م ل GK-2 ل اعمراىم٦ٌم وىمٛمر ،م 8663 قم٤مم أيمتقسمر ذم  ًمٗمٜمزويال ل Venesat-1 ل األول

 أىمتامر ًمتّمتدير قم٘متقًدا اًمّمتلم وىمٕمت٧م ،ذًمتؽ إمم سم٤مإلوت٤موم٦م - م 8618 قمت٤مم ديًتٛمؼم ُمـ 14

 -(8) اًمٌٚمدان ُمـ وهمػمه٤م والوس وأٟمدوٟمٞمًٞم٤م وسمٞمالروؾمٞم٤م سمقًمٞمٗمٞم٤م ُمع اصٓمٜم٤مقمٞم٦م

 ُمتـ 11 ذم ل 4 – ؿمٜمتِمتق ل اعم٠مهقًم٦م اًمٗمْم٤مء ُمريم٦ٌم إـمالق ذم ٟمج٤مطمٝم٤م ذم اًمّملم وشمًتٛمر

 آظمتريـ ومْمت٤مء ورائدي ي٤مٟمغ ًمٞمق 5 صٞمٜمٞم٦م ومْم٤مء رائدة أول ُمتٜمٝم٤م قمغم حتٛمؾ اًمتل ،م 8618 يقٟمٞمق

 وىمد - اخل٤مرضمل اًمٗمْم٤مء ذم يقًُم٤م قمنم صمالصم٦م وفمٚم٧م ُمداره٤م دظمٚم٧م ،واٟمغ وًمٞمق سمٜمغ ه٤مى ضمٞمٜمغ مه٤م

 اعمتداري اًمٗمْمت٤مء وخمتتؼم 4 – ؿمٜمتِمتق سملم ،يدوي٦م واألظمرى آًمٞم٦م واطمدة ،اًمتح٤مم قمٛمٚمٞمت٤م ضمرت

  -(3) يقٟمٞمق ُمـ 13 يقم ذم 1, شمٞم٤مٟم٘مقٟمغ

 أـمٚم٘م٧م اًمّملم أن ،اعم٠مهقل اًمّمٞمٜمل اًمٗمْم٤مء ًمؼمٟم٤مُم٩م األقمغم اًم٘م٤مئد ،ل يقؿمٞم٤م شمِم٤مٟمغ ل أقمٚمـ

  - م8613 يقٟمٞمق ُمـ قمنم احل٤مدي فمٝمر سمٕمد ُم٠مهقًم٦م ومْم٤مء ؾمٗمٞمٜم٦م ظم٤مُمس سمٜمج٤مح

 ل احل٤مُمتؾ اًمّمت٤مروخ ُمتتـ قمتغم ل 16,ؿمٜمتِمق ل اعم٠مهقًم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٗمْم٤مء ُمريم٦ٌم اٟمٓمٚم٘م٧م 

  همري ؿمامل ذم االصٓمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر إلـمالق ضمٞمقشمِمٞمقان ُمريمز ُمـ ل 8 أف ٦ماًمٓمقيٚم اعمًػمة

                                                 
 .    15َ،  صـ 2213( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد عرطّرش، 1)

 .    23َ،  صـ 2213( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد ِحسط، 2)

 .    5َ،  صـ ١ٌٛ٠2212ٛ، ( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد 3)
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 اعمتدار دظمٚم٧م صمؿ ،م 8613 يقٟمٞمق ُمـ قمنم احل٤مدي اًمٞمقم ُم٤ًمء 33:12 اًم٤ًمقم٦م ذم اًمّملم

 سمتقىمٞمت٧م صت٤ٌمطًم٤م اًمث٤مُمٜمت٦م اًم٤ًمقم٦م طمدود ذم يقٟمٞمق ُمـ 81 ذم األرض إمم قم٤مدت وىمد - هل٤م اعمحدد

  -(1) سمٙملم

 اًمتذي اًمت٘متدم قمتغم واوتًح٤م دًمٞماًل  ،اًمٗمْم٤مء شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمًتقى قمغم اتاإلٟمج٤مز هذه مُتثؾ

 اإلٟمجت٤مزات حت٘مٞمؼ سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع ،اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٞم٤مديـ ُمـ اعمٞمدان هذا ذم اًمّملم طم٘م٘متف

 ذم شمقومراهت٤م يٜمٌٖمتل ه٤مئٚمت٦م وُم٤مًمٞم٦م وإداري٦م قمٚمٛمٞم٦م إُمٙم٤مٟم٤مت يًتٚمزم ،اًمٗمْم٤مء جم٤مل ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م

 اإلٟمجت٤مزات متثتؾ إذ ،اًمّملم قمغم يٜمٓمٌؼ ُم٤م وهق ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمـ اًمٜمٛمط اهذ متتٚمؽ اًمتل اًمدوًم٦م

 اًمتتل اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م واًم٘متدرة ،اًمتحتٞم٦م ًمٚمٌٜمٞم٦م اُمتاليمٝم٤م قمغم دًمٞماًل  اًمدوًم٦م هلذه اعمتقاصٚم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦م

  -(8) اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمـ اًمٜمٛمط هذا اُمتالك ُمـ متٙمٜمٝم٤م

 اًم٘مترن ذم  اًمتٓمتقرات أهتؿ ـُمت اًمٗمْمت٤مء شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ذم اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم أن اًم٘مقل ويٛمٙمـ

 حمت٤مور ذم ًمٚمتٓمتقر دومتع ُمتـ طم٘م٘متف وعمت٤م واضمتامقمٞمت٦م اىمتّمت٤مدي٦م قمقائد ُمـ قمٜمف شمٜمت٩م عم٤م اًمٕمنميـ

 واًمٕمًتٙمري٦م اعمدٟمٞمت٦م االؾمتتخداُم٤مت وهذه - وقمًٙمري٦م ُمدٟمٞم٦م ُمتٕمددة واؾمتخداُم٤مت وشمٓمٌٞم٘م٤مت

 اعمٝمت٤مرات سمًت٥ٌم وأيًْمت٤م ًمألسمحت٤مث اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمتٙمٚمٗم٦م ٟمٔمًرا احل٤مًم٦م هذه ذم سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمّمؾ قمدم جي٥م

  - شمتٓمٚمٌٝم٤م اًمتل اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٌنمي٦م

 : ايمتعؾقم جمال دم -6

 اًمٕمٍمت ذم  هيًٕمت٤م وشمٓمتقًرا ٟمٛمتًقا ؿمتٝمدت اًمتتل اًمؽمسمقي٦م اًمٕمٚمقم ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 طمدي٨م ،قمٚمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ ًمتٓمقير يمٛمدظمؾ – احلدي٨م سمٛمٗمٝمقُم٦م اًمٕمٚمؿ هذا أن ُمـ وسم٤مًمرهمؿ احلدي٨م-

 اعمت٤ميض إمم متتتد ضمذوره أن إال اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمٕم٤معمٞم٦م احلرب سمٕمد ُم٤م إمم ٞم٦ماحل٘مٞم٘م سمدايتف شمرضمع رسمام ٟمًًٌٞم٤م

 واالرشم٘مت٤مء اًمتٕمٚمتٞمؿ هذا حتًلم ضم٤مهًدا حي٤مول وهق اًمٜمشء شمٕمٚمٞمؿ ذم اإلٟم٤ًمن سمدأ أن ومٛمٜمذُ  اًمٌٕمٞمد،

  قمغم اًم٘مدرة هل٤م اًمتل اعمقاد ُمـ اًمٕمديد أيًْم٤م اؾمتخدم يمام اًمٕمد ذم احلَم اإلٟم٤ًمن وم٤مؾمتخدم سمف،

                                                 
 .    7َ،  صـ 2213( ِؿٍس جٌص١ٓ، ػذد ١ٌٛ٠ٛ، 1)

 .    22( ِكّذ ؽطد ػ١ذجْ : جٌّطم١ش جٌطىٌٕٛٛؾٟ ٚلذسجش جٌٕظحَ جٌغ١حعٟ جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ 2)
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 اًم٘مديٛم٦م اعمٍمي٦م احلْم٤مرة ُمثؾ اًم٘مديٛم٦م احلْم٤مرات آصم٤مر ذم سمقوقح ذًمؽ وئمٝمر اًمتٕمٚمؿ ٟم٘مؾ

 اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م احلْم٤مرة ذم أيًْم٤م ئمٝمر يمام واًمّمقر واًمتامصمٞمؾ اًمٙمت٤مسم٦م اًم٘مدُم٤مء ريقنتاعمّم اؾمتخدم طمٞم٨ُم 

 - (1) اًم٘مديٛم٦م واًمروُم٤مٟمٞم٦م

 مجٞمع ذم اإلًمٙمؽموين اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مت  سم٤مؾمتخدام سم٤مًمتقؾمع اًمدول سمدأت م 8668 قم٤مم وذم 

 اًمرئٞمس إدارة أن  ل ُم٤مرشملم لذيمر ٨ُم طمٞم األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت ُم٘مدُمتٝم٤م وذم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمراطمؾ

 ظمتالل أُمريٙمتل دوالر سماليلم صمامٟمٞم٦م اإلًمٙمؽموين اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم أٟمٗم٘م٧م ل يمٚمٞمٜمتقن سمٞمؾ ل األُمريٙمل

 -(8) م 8666 , 1440 اًمٗمؽمة

 يتتؿ ال اًمتٓمتقير وهذا شمٓمقيره إمم دائٛم٦م طم٤مضم٦م ذم سم٠مٟمف يتٛمٞمز اعمٕمروم٦م قمغم اعمٌٜمل االىمتّم٤مد إن

  - اًمتٕمٚمٞمؿ ظمالل ُمـ إال

 ظمتالل ُمتـ واًمتٕمٚمتٞمؿ سمٕمتد قمتـ اًمتٕمٚمتٞمؿ وفمٝمتقر واإلٟمؽمٟمت٧م اآلزم احل٤مؾم٥م اٟمتِم٤مر ومٛمع

 وأصتٌح - سمٙمثتػم ىمٌتؾ ُمتـ أؾمتٝمؾ اًمتتٕمٚمؿ قمتغم األومتراد ىمدرة أصٌح٧م اًمتٚمٞمٗمزيقٟمٞم٦م اًمِمٌٙم٤مت

  - اعم٤ميض ذم يم٤من يمام يمٌػم وىم٧م إمم حيت٤مج ال اعمٕمٚمقُم٦م قمغم احلّمقل

 ل إمم شمٓمتقر وًمٙمتـ اإلًمزاُمل اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم اعمٕمروم٦م قمغم اعمٌٜمل االىمتّم٤مد ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ي٘متٍم ومل

 اإلًمزاُمتل اًمتٕمٚمتٞمؿ وم٘متط يِمتٛمؾ ال سم٤مًمٕمٛمتؾ واًمتٕمٚمٞمؿ ،ل Learning by doing سم٤مًمٕمٛمؾ اًمتٕمٚمٞمؿ

 يًتٓمٞمع واًمتل حلديث٦ما واًمتحٚمٞمٚمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م اعمٕمروم٦م وشمٓمٌٞمؼ احلّمقل قمغم اًمٗمرد ىمدرة يِمٛمؾ وًمٙمٜمف

 -(3) وُمٝم٤مراشمف وظمؼماشمف     ىمدراشمف شمٜمٛمٞم٦م ظمالهل٤م ُمـ

 األؾمت٤مد اعمحتقر هق اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمتٕمٚمٞمؿ ذم ويمذًمؽ اًمتٕمٚمٞمؿ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اًمتٓمقر ُيٕمتؼم

  -(1) ًمٚمدول اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمت٘مدم ًمدومع

                                                 
 . 15َ، صـ  2223، جٌمح٘شز، دجس جٌىٍّس، 1( ِكّذ ػط١س خ١ّظ: ِٕطٛؾحش ضىٌٕٛٛؾ١ح جٌطؼ١ٍُ ط1)

 .15َ، صـ  2222، 21  جٌّؼشفس، جٌؼذد ٌٍطشذ١٠ٛٓ، ِؿٍس ؾذ٠ذ ضكذ جإلٌىطشٟٚٔ جٌطؼ١ٍُ   :ضغحؽ١ً ض١ٓ( ِحس2)

(3) Organization for Economic Co.,Operation and drvelopment (OECD), The Knowledge 

base Economy,(1226), P16. 

(4) United states of America. National Science and Technology Council,Ensuring a strong 

U.S Scientific,Technical and Engineering Work force in the 21 Century,(April2222). 
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 ًمٙمتقن اًمتدول سم٘مٞمت٦م قمتـ ختتٚمتػ ظم٤مصٞم٦م ًمف اًمّملم ذم االًمٙمؽموين اًمتٕمٚمٞمؿ قمـ احلدي٨م إن

  اعمت٘مدُم٦م- اًمدول ُمـ وأصٌح٧م اًمٜمٛمق ُمٕمدالت ذم ٟمققمٞم٦م ىمٗمزة طم٘م٘م٧م اًمتل اًمدول ُمـ اًمّملم

 واعمٕم٤مهتد اجل٤مُمٕمت٤مت ـمالب قمدد ازداد وىمد اًمّملم ؾمٙم٤من قمدد ُمـ % 12 اًمٓمالب ِمٙمؾيُ 

 - م 8668 قم٤مم ذم وـم٤مًم٦ٌم ـم٤مًم٥م ُمٚمٞمقن 3 طمقازم إزم م 1443 قم٤مم ـم٤مًم٥م ُمٚمٞمقن 1-1   ُمـ اًمٕمٚمٞم٤م

 طم٤مضم٤مت ًمتٚمٌٞم٦م ُمٝمٜمٞم٦م يمقادر إمم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًقق طم٤مضم٦م ويمذًمؽ اًمٓمالب قمدادأ ذم اًمزي٤مدة هذه إن

 اًمتحتٞمت٦م اًمٌٜمٞمت٦م وشمتقومػم ًمٙمؽموينإلا اًمتٕمٚمٞمؿ اؾمتخدام ذم اًمتٗمٙمػم شمٓمٚم٥م واعم١مؾم٤ًمت ريم٤متتاًمِم

 -(1) اًمّملم ذم ٟم٘مٓم٦م سمٕمدأ إمم إليّم٤مهل٤م اًميوري٦م

 يمؼمٟمت٤مُم٩م واقمتٛمتد يمٌػم سمِمٙمؾ  م1444 قم٤مم ُمٜمذ اًمّملم ذم ًمٙمؽموينإلا اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمقر وىمد

 ، اًميوري٦م اًمتحتٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م شمتٓمٚمٌف ُم٤م شمقومػم قمغم احلٙمقُم٦م وقمٛمٚم٧م ٟمٔم٤مم ًمف وعوُ و ،ضمديد شمٕمٚمٞمٛمل

 شمتقومػم ذم اًمّملم سمٛم٤ًمقمدة وشم٘مقم ،ًمٙمؽموينإلا اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم شمٕمٛمؾ يمٌػمة ذيم٤مت ًٞم٤مطم٤مًم وٟمرى

  اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م- اعم١مؾم٤ًمت ًمدقمؿ وأضمٝمزة سمرجمٞم٦م طمٚمقل ُمـ حتت٤مضمف ُم٤م

 ذم ُمت٘مدُم٦م قم٤معمٞم٦م ذيم٤مت ُمع واًمنمايم٦م اًمتٕم٤مون ظمالل ُمـ سمدأ اًمّملم ذم ًمٙمؽموينإلا ٚمؿاًمتٕم

 األُمريٙمٞمتتت٦م  Blackboard  ذيمتتت٦م ٕمتتتتؼمشمُ و - واًمتٕمٚمتتتٞمؿ اعمٕمٚمقُمتتت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمتتت٤م طم٘متتتؾ

(www.blackboard.com) اًمتٕمٚمتتٞمؿ شمٙمٜمقًمقضمٞمتت٤م جمتت٤مل ذم اًمرائتتدة اًمٕم٤معمٞمتت٦م ريم٤متتاًمِمتت ُمتتـ 

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م واعمتدارس واعمٕم٤مهد اجل٤مُمٕم٤مت شمِمجٞمع ذم ؾم٤ممه٧مو اًمّملم ذم قمٛمٚم٧م اًمتل ًمٙمؽموينإلا

 اظمتت٤مرت طمٞمت٨م ًمٙمؽموين-إلا اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم ىمٌٚمٝم٤م ُمـ اعم٘مدُم٦م واحلٚمقل ُمٜمتج٤مهت٤م اؾمتخدام قمغم

 قمت٤مم وذم ريم٦م-تاًمِمت هتذه ىمٌتؾ ُمتـ اعم٘مدم اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٔم٤مم اًمّملم ذم شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م ُم١مؾم٦ًم 16 ُمـ أيمثر

 ذيمت٦م ُمتع سم٤مًمتٕمت٤مون اًمّمتلم ذم CerBino (www.cbb.edu.cn) ذيمت٦م إٟمِمت٤مء شمؿ م 8663

Blackboard وذيم٦م Cernet األُمريٙمٞمتلم  (www.cernet.at). اجلديتتدة اًمنميم٦م وشم٘متتتدم  

                                                 
(1)Rongliang W. (2224),"the development and application of the e-learning in china" Asia 

education technology education technology and the pacific seminar – work shop on 

education technology .  
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 Blackboard) سمرجمٞمتت٤مت شمتْمتتٛمـ ًمٙمتتؽموينإلا ًمٚمتٕمتتتٚمٞمؿ ضمتتتت٤مهزة سمرجمٞمتت٦م اًل طمتتتٚمق

Academic Suite) سمدايت٦م ذم لاعمث٤م ؾمٌٞمؾ ومٕمغم سمٙملم- اًمٕم٤مصٛم٦م ذم ُمريمزه٤م ظمالل ُمـ وظمدُم٤مهت٤م 

 هٜمت٤مك يمت٤من (Renmine) ضم٤مُمٕمت٦م ذم األقمتامل إدارة يمٚمٞم٦م ذم ًمٙمؽموينإلا اًمتٕمٚمٞمؿ سمراُم٩م اؾمتخدام

 (Blackboard Academic Suite) سمرجمٞم٤مت يًتخدُمقن ًذاأؾمت٤م 186و ًم٥مـم٤م 8666 سمحدود

 سمرٟمت٤مُم٩م ذم اعمًجٚملم اًمٓمٚم٦ٌم زي٤مرات ُمٕمدل ن٠مسم اًمٌٞم٤مٟم٤مت ِمػمشمُ و شمٕمٚمٞمٛمل- ُم٘مرر 866 ُمـ أيمثر ذم

 أؿمت٤مرت اًمٗمّمتؾ هن٤ميت٦م وذم   سمت٤مًمٞمقم ُمترشملم وصتؾ األول اًمٗمّمتؾ ظمتالل ًمٙمؽموينإلا تٕمٚمٞمؿاًم

 .(1) اًمت٘مٜمٞم٤مت هذه اؾمتخدام ذم االؾمتٛمرار يرهمٌقن واًمٓمٚم٦ٌم األؾم٤مشمذة ُمـ %43 ن٠مسم اإلطمّم٤مءات

 اًمتٚمٞمٗمزيتقين اًمتٕمٚمتٞمؿ ،سم٤معمراؾمتٚم٦م اًمتٕمٚمتٞمؿ : ُمراطمتؾ سمتثالث اًمّملم ذم سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ُمر

 اعمرطمٚمت٦م ذم وشمتؿ اًمِمتٌٙمٞم٦م- اعمٕمٚمقُم٤مشمٞمت٦م اًمت٘مٜمٞمت٦م أؾم٤مس قمغم احلدي٨م سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ،واإلذاقمل

 اًمث٤مٟمٞمت٦م واعمرطمٚمت٦م - يمٌتػمة طمدوديت٦م ًمتف اًمتٕمٚمتٞمؿ ُمـ اًمٜمقع هذا ًمٙمـ ،يمثػميـ أيمٗم٤مء إقمداد األومم

 ٦ماًمتٚمٞمٗمزيقٟمٞمت واجل٤مُمٕمت٦م اًمتٚمٞمٗمزيتقين اًمتٕمٚمتٞمؿ وذاع اعم٤ميض اًم٘مرن صمامٟمٞمٜمٞم٤مت ذم ازده٤مره٤م ؿمٝمدت

 اًمت٘مٜمٞمت٦م شمٓمتقرات ُمتع اًمتًتٕمٞمٜمٞم٤مت ذم ومٔمٝمترت ،اًمث٤مًمثت٦م اعمرطمٚمت٦م أُم٤م - اًمٕم٤ممل ذم صٞمتٝم٤م اعمريمزي٦م

  -(8) واًمِمٌٙمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

 قمتغم اًمؽميمٞمتز ُمتع واًمتٚمٞمٗمزيتقن سمت٤مًمراديق اعمراؾمتالت ظمتالل ُمـ سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ شمؿ وىمد

 ضم٤مُمٕمت٦م سمقاؾمتٓم٦م ىٌمتدُم٧م واًمتتل اعم٤ًمئٞم٦م واًمؼماُم٩م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعم٘مدُم٦م اًمؼماُم٩م ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 وُمتع ،اًمّمتلم ذم اعمًت٤مئٞم٦م اعمتدارس طمتك ًمٚمٛمراؾمالت اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ سمداي٦م سمٙملم ذم اًمِمٕم٥م

 واًمزراقمٞمت٦م اهلٜمدؾمٞم٦م سم٤مًمؼماُم٩م مجٞمٕمٝم٤م ارشمٌٓم٧م وىمد ،اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمٛمراؾمالت ىمًاًم  03 يقضمد ذًمؽ

 - واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم ويمذًمؽ واالىمتّم٤مدي٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م واعم٤مًمٞم٦م

                                                 
(1)Black board inc. (2226), ("black board accelerates E-learning in china". Online 

document available at: www.blackboard.com . 

  12غ عحذك، صـ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص١ٓ، ِشؾ ( ؽٟ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٞ ؽ2ٛ١)

http://www.blackboard.com/
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 اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ يمؾ وم٢من م 1418 قم٤مم طمتك م 1403 قم٤مم ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ظمالل وُمـ

 إرؾمت٤مل شمتؿ وم٘متد يمتذًمؽ ،ًمٚمتٕمٚمتٞمؿ يمٌتػم شم٘متدم ذم ؾم٤مهؿ اعم٤ًمئٞم٦م واعمدارس ًمٚمٛمراؾمالت اًمٕم٤مزم

 سمٕمتد ومتٞمام اًمِمت٤ٌمب ه١مالء أصٌح وىمد ،م 1406 أواظمر ذم اًمريٗمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ إمم اعمتٕمٚمٛملم اًمِم٤ٌمب

 - (1) واحليي٦م اًمريٗمٞم٦م ٕم٤متًمٚمٛمجتٛم اعمراؾمالت شمٕمٚمٞمؿ أؾم٤مس

 اعمتٓمتقر اًمتٕمٚمٞمٛمتل ٟمٔم٤مُمٝمت٤م ذم ُمٝماًم  قمٜمًٍما أصٌح اًمذي ،سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمّملم شمتقؾمع

 ضم٤مُمٕمت٦م ،ل شمِمتٞمٜمٖمٝمقال ضم٤مُمٕم٦م شمٙمقن أن واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وزارة اقمتٛمدت ،م 1443 ؾمٌتٛمؼم وذم

 اًمتجت٤مرب دومٕمت٦م ل هقٟمت٤من ل ضم٤مُمٕمت٦م ،ل شمِمتجٞم٤مٟمغ ل ضم٤مُمٕم٦م ،سمٌٙملم اإلًمٙمؽموين واًمت٤ٌمدل اًمؼميد

 ومٞمٝم٤م ُي٘م٤مم صٞمٜمٞم٦م ضم٤مُمٕم٦م 13 وهٜم٤مك ،احلدي٨م سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ًمتٓمٌٞمؼ اًمقـمـ ُمًتقى قمغم األومم

 -(8) ُمرُمقىًم٤م شمٓمقًرا طم٘مؼ اًمتٕمٚمٞمؿ ُمـ اًمٜمقع هذا أن قمغم يدل مم٤م ،احلدي٨م سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ

 اعمريمزي٦م اجل٤مُمٕم٦م سمٞمٜمٝم٤م وُمـ ،ضم٤مُمٕم٦م وؾمتلم ؾمًٌٕم٤م اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة اقمتٛمدت م1444 قم٤مم وذم 

 ُمتـ أيمثر هٜم٤مك أصٌح م 8663 اًمٕم٤مم وذم - سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمؿ سمراُم٩م ًمت٘مديؿ ،واًمتٚمٞمٗمزيقن ًمإلذاقم٦م

  ـم٤مًم٥م ُمٚمٞمقن 8-8 ُمـ أيمثر ًمتخدم ،اجل٤مُمٕم٤مت ظم٤مرج إٟمِم٤مؤه٤م شمؿ ،سمٕمد قمـ ًمٚمتٕمٚمؿ ُمريمز 8166

(3) - 

 لًمٚمحّمتق اًمتٕمٚمتٞمؿ إمم سمٕمتد قمـ ًمٚمتٕمٚمؿ يمٜمٛمقذج سمٙملم ضم٤مُمٕم٦م ذم سمٕمد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ويٜم٘مًؿ

 اًمتٕمٚمتٞمؿ األول اًمٜمتقع سمتلم وُمتـ - وم٘متط اًمٕمٚمٛمتل اعمًتتقى ًمرومع واًمتٕمٚمٞمؿ أيم٤مديٛمٞم٦م ؿمٝم٤مدة قمغم

 سمٞمٜمام - اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمدراؾم٤مت واًمتٕمٚمٞمؿ اًمث٤مٟمقي ومقق اعمتخّمص اعمًتقى أؾم٤مس قمغم اًمٜمٔم٤مُمل اجل٤مُمٕمل

 اًمثت٤مٟمقي ومقق اعمتخّمص اعمًتقى أؾم٤مس قمغم اًمٜمٔم٤مُمٞم٦م اجل٤مُمٕمٞم٦م اعمح٤مرضات اًمث٤مين اًمٜمقع يِمٛمؾ

  اعمِم٤مهػم اًمٕمٚمامء يٚم٘مٞمٝم٤م اًمتل واعُمح٤مرضات اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمدراؾم٤مت واعمح٤مرضات اًمث٤مٟمقي ًتقىواعم

                                                 
(1) Ruth Hayhoe Education and Modernization" The Chinese Experience " pergamon press . 

Oxford., 2225.p.155 

 22 - 12ٓ، ِشؾغ عدحذك، صدـ صدـ ( ؽٟ ضؾ١حٚ ؾ١ٛجْ، ضؾحٔغ آٞ ؽ١ٛ : جٌؼٍَٛ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطشذ١س ٚجٌطؼ١ٍُ فٟ جٌص2١)

. 

 ٚجٞ و١حٔؽ : غٛسز جٌّؼٍِٛحش فٟ جٌص١ٓ ل ئدجسز جٌطكٛالش جاللطصحد٠س ٚجالؾطّحػ١س ل، ِشؾغ عحذك، –( وشعط١ٓ ص٘ٓ 3)

 .142صـ 
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 واًمٗمّمتقل اًمتتدري٥م وومّمتقل اًمٕمت٤مزم اعمًتتقى قمتغم اًمٌحقث ومّمقل ُمـ خمتٚمٗم٦م وأٟمقاقًم٤م

 اًمٜم٘مت٤مط سم٠مؾمتٚمقب اًمٓمتالب ُمتع يتٕم٤مُمتؾ األول ومت٤مًمٜمقع - اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدرضم٦م قمغم ًمٚمحّمقل

 مل واًمتذي ،اعمٓمٚمقسمت٦م اًمدراؾمتٞم٦م اًمٜم٘م٤مط قمدد قمغم طمّمقًمف سمٕمد اًمٓم٤مًم٥م جيتخر سمحٞم٨ُم  ،اًمدراؾمٞم٦م

 - (1) حمددة ُمدة ذم يٙمٛمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م حيّمؾ

 اعمٜمت٤مـمؼ ذم  طمتدة أيمثتر واالشمّمت٤مالت اعمٕمٚمقُمت٤مت شم٘مٜمٞم٤مت قمغم اعُمٕمتٛمد اًمتٕمٚمٞمؿ وُمٕمقىم٤مت

 خٗمت٤مضاٟم ُمتـ أيًْمت٤م شمٕم٤مين اًمتل ،واًمقؾمٓمك اًمٖمرسمٞم٦م األىم٤مًمٞمؿ ذم وظمّمقًص٤م ،اًمّملم   ذم اًمريٗمٞم٦م

 سمٕمتد قمـ اًمتٕمٚمؿ سمراُم٩م متقيؾ زي٤مدة اًمدوًم٦م جمٚمس أىمر اًمٔمروف هذه وعمقاضمٝم٦م - اًمتٕمٚمٞمؿ ُمٕمدالت

 - واًمقؾمٓمك اًمٖمرسمٞم٦م األىم٤مًمٞمؿ ذم اًمقاىمٕم٦م شمٚمؽ وظمّمقًص٤م ،اًمريٗمٞم٦م واًمث٤مٟمقي٦م االسمتدائٞم٦م اعمدارس ذم

 ٕمٚمتٞمؿشم ومجتقة ويمتذًمؽ ،اًمرىمٛمٞم٦م اًمٗمجقة اشم٤ًمع ُمـ احلد قمغم ي٤ًمقمد أن سمٕمد قمـ ًمٚمتٕمٚمؿ ويٛمٙمـ

 ويمتذًمؽ ،رقتاًمِمت ذم اًمقاىمٕم٦م األىم٤مًمٞمؿ وشمٚمؽ األىم٤مًمٞمؿ هذه سملم واالشمّم٤مالت اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘مٜمٞم٤مت

 قمتغم يًت٤مقمد أن سمٕمد قمـ ًمٚمتٕمٚمؿ يٛمٙمـ يمذًمؽ - قم٤مم سمقضمف احليي٦م واعمٜم٤مـمؼ اًمريٗمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ سملم

 ٤مراتُمٝم شمٜمٛمٞم٦م قمغم وُي٤ًمقمد ،سمٕمد( قمـ شمٕمٛمؾ ال )اًمتل واًمت٘مٚمٞمدي٦م اًمريٗمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ُمٕم٤مهد إصالح

 أـمٚم٘م٧م م8663 قم٤مم وذم - اًمٓمٚم٦ٌم قمغم سم٤مًمٜمٗمع يٕمقد اًمذي اًمٜمحق قمغم ،اًمريٗمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ ذم اعمدرؾملم

 ،اعمٕمٚمٛمتلم ُمٝم٤مرات سمٛمًتقى ًمالرشمٗم٤مع اًمقـمٜمٞملم اعمٕمٚمٛملم الحت٤مد اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمِمٌٙم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة

  -(8) اعمًتٛمر ًمٚمتٕمٚمؿ ٟمٔم٤مم ىمقاقمد أرؾم٧م يمام

 اًمٌحثٞمت٦م إُمٙم٤مٟمت٤مهتؿ شمٓمتقير قمغم اًمّمٞمٜمٞملم اًم٤ٌمطمثلم رةىمد زي٤مدة ذم اًمتٓمقر هذا اٟمٕمٙمس وىمد

 إمم اًمّمتٞمٜمٞمقن اًمٌت٤مطمثقن ره٤متيٜمِمت اًمتتل اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحقث رؾم٤مئؾ ىمٗمزت ومٛمثاًل  ،آظمر سمٕمد يقًُم٤م

 اًمٙمتؼمى اًمثالصمت٦م اًمٗمٝمت٤مرس ُمٜمٔمقُم٤مت ذم اعمًجٚم٦م اًمرؾم٤مئؾ قمدد وصؾ إذ ،قم٤معمًٞم٤م اخل٤مُمس اعمريمز

 اًمٕمٚمتتقم ُمتت١ممترات وومٝمتترس ،اهلٜمدؾمتت٦م رسوومٝمتت ،اًمٕمٚمٛمٞمتت٦م االىمت٤ٌمؾمتت٤مت ومٝمتترس )  اًمٕم٤معمٞمتت٦م

  اعمٜمِمقرة اًمٌحقث رؾم٤مئؾ جمٛمقع ُمـ %0،32 حمتٚم٦م ،سمح٨م رؾم٤مًم٦م 22340 إمم ( واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

                                                 
 . 22 – 25( عٛ ؽ١حٚ ٘ٛجْ : جٌطؼ١ٍُ جٌص١ٕٟ ل جإلصوـ ٚجالذطىحس ٚجٌطؿذ٠ذ ل، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 1)

ٚجٞ و١حٔؽ :  غٛسز جٌّؼٍِٛحش فٟ جٌص١ٓ ل ئدجسز جٌطكٛالش جاللطصدحد٠س ٚجالؾطّحػ١دس،  ِشؾدغ عدحذك،   –( وشعط١ٓ ص٘ٓ 2)

 . 141 – 142صـ صـ 



424 

  

 
 
 

  -(1) اًم٤ًمسم٘م٦م األقمقام قمـ %6،42ب شم٘مدر ؾمٜمقي٦م سمزي٤مدة م 8663 قم٤مم اًمٕم٤ممل ذم

 : ايموؿمـي ايمدهماع جمال دم -7

 ،ومحًت٥م قمٔمٛمتك ىمتقة ل ُمرؿمتح٦م ل اًمّمتلم فمٚم٧م اًم٤ٌمردة احلرب ُمـ األظمػم اًمٕم٘مد طمتك

 اًم٘م٤مقمتدة شمتقومػم قمتغم اًم٘مت٤مدرة اعمحٚمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ًمتٕمٝمد ضمٝمقده ذم ومِمؾ اًمِمٞمققمل اًمٜمٔم٤مم ألن وذًمؽ

 سم٠مؾمتٚمح٦م جمٝمتز ضمترار ومجتٞمش - اًمٕمت٤معمل اعمًتتقى قمغم اًمِم٤مُمؾ واًمٕمًٙمري االىمتّم٤مدي ًمٚمٜمٗمقذ

 األىمتؾ ورسمام سمؾ ،يناًمث٤م اًمّمػ ىمقى ُمٙم٤مٟم٦م ذم اًمّملم شمرك ُمت٘مٜم٦م همػم ٟمقوي٦م وأؾمٚمح٦م سم٤مًمٞم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م

  - سمٞمٜمٝم٤م ىمدرة

 ذًمتؽ وسمٕمتد قم٤معمًٞمت٤م يؽماضمتع اًمًتقومٞمتل االحت٤مد يم٤من وقمٜمدُم٤م ،م 1424 قم٤مم ُمـ سمداي٦م ًمٙمـ

 ٟمٛمتق إمم الطمً٘مت٤م ؾمت١مدي اًمٙم٤مؾمح٦م اإلصالطم٤مت ُمـ ؾمٚمًٚم٦م سمٙملم ذم اجلدد اًم٘م٤مدة دؿمـ ،يٜمٗمجر

 ىمتد اًمّمتلم يم٤مٟم٧م اًم٤ٌمردة احلرب هن٤مي٦م ومٛمع - اًمقىم٧م ذات ذم يمٞمٗمل وحتًـ يمٛمل شمقؾمع : هيع

 اؾمتتٜمت٤مج إمم يّمتٚمقن اًمٙمثتػميـ ضمٕمتؾ ُمت٤م وهتق ،االىمتّم٤مدي٦م اٟمٓمالىمتٝم٤م ذم قم٘مد ُمـ أيمثر ىمْم٧م

 ومٌٙمتلم - اًمٕمٔمٛمك ىمقهت٤م ًمٖمز ذم األظمػمة األضمزاء شمْمٞمػ أن أظمػًما هل٤م ىمدر اًمدوًم٦م هذه سم٠من طمتٛمل

ًٌت٤م شمٙمتقن ًمٙمل ٦ماًمالزُم واخلؼمة اًمثروة ؾمتٛمتٚمؽ  ،ًمدوًمٞمت٦ما االىمتّمت٤مدي٦م اًمِمتئقن ذم أؾم٤مؾمتًٞم٤م القم

  -(8) األومم اًمدرضم٦م ُمـ وخٛم٦م قمًٙمري٦م ىمدرة ًمت٠مؾمٞمس ٦ماًمالزُم األصقل يمذًمؽ

 ) اًمّملم ومٞمٝم٤م ُم٤مرؾم٧م طم٤مًم٦م ُمـ أيمثر هٜم٤مك إن ٟمجد احلدي٨م اًمّملم شم٤مريخ رضمٕمٜم٤م إذا وًمٙمـ

 اًمتدوم٤مقمل اًمٕمٛمؾ صٛمٞمؿ ُمـ هق اهلجقم هذا أن اقمت٤ٌمر قمغم ،ُمٕمٞمٜم٦م دول ود ( االؾمت٤ٌمىمل اهلجقم

 احلترب ذم اًمّمتلم شمتدظمؾ ذم طمّمتؾ ُمت٤م وهتق ،آٟمتذاك اًمّملم زقمامء ؽذًم سمرر يمام ،اًمّملم قمـ

 اًم٘متقات همتزو ُمـ اًمِمامًمٞم٦م يمقري٤م ٦محلامي اًمّملم شمدظمٚم٧م قمٜمدُم٤م ( م 1403 – 1406 ) اًمٙمقري٦م

   م1424 قم٤مم ومٞمتٜم٤مم ذم اًمّملم شمدظمؾ ويمذًمؽ ،األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت سم٘مٞم٤مدة اًمدوًمٞم٦م

                                                 
( جٔظددددش : ) جٌمددددذسز جٌؼ١ٍّددددس ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ددددس جٌٛجلؼ١ددددس (، ِمحٌددددس ِٕؾددددٛسز فددددٟ ؽددددرىس جإلٔطشٔددددص ػٍددددٝ جٌّٛلددددغ جٌطددددحٌٟ : 3)

htt://scrvice.china.org.cn   

ِٟ ٌٍطشؾّدس، جٌمدح٘شز، ِح٠ىً ئٞ . ذد( 1) ، جٌّشودض جٌمٛد َ،  صـد  2212شجْٚ ٚأخدشْٚ : صدؼٛد جٌصد١ٓ،  ضشؾّدس / ِصدطفٝ لحعُد
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 هذا - م1414 قم٤مم اًمًقومٞمتل االحت٤مد وُمع ،م1418 قم٤مم اهلٜمد ُمع احلدودي٦م راقم٤متتواًمّم

 طمتدود ظمت٤مرج صتٞمٜمل قمًٙمري سمتدظمؾ ُمًت٘مٌٚمٞم٦م اطمتامالت يرضمح اًمّملم شمٜمتٝمجف اًمذي اعمٜمٓمؼ

 اخلالوم٤مت سمٕمض طمًؿ أو ،ُمثاًل  اًمّملم إمم شم٤ميقان يمْمؿ ،ًمٚمّملم األؾم٤مؾمٞم٦م اعمّم٤مًمح حلامي٦م اًمّملم

  -(1) اجلٜمقي اًمّملم سمحر ذم اًمٌحري٦م اجلزر سمٕمض ووؿ اجلقار دول ُمع احلدودي٦م

 اجلتٞمش ًمتحتدي٨م طمثٞمثت٦م ظمٓمتقات سمتدأت ،اًمثامٟمٞمٜمٞمت٤مت وُمٓمٚمع اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت أواظمر وُمٜمذ

 ٟمًتًٌٞم٤م ىمٚمٞمٚمت٦م أوًمقيت٦م ُمتـ اجلتٞمش حتدي٨م قمٛمٚمٞم٦م وٟم٘مٚم٧م ،اًمٖمرب ذم اجلٞمقش ٟمٛمط قمغم اًمّمٞمٜمل

 قمتدة اًمّمتٞمٜمل اجلتٞمش حتتدي٨م سمرٟمت٤مُم٩م اختتذ وىمتد ،اًمقـمٜمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ذم رئٞمًًٞم٤م قمٜمًٍما ًمتّمٌح

 اًمٖمرسمٞمت٦م اًم٘متقى سمتلم اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م سمت٤مًمٗمجقة ُمٚمحقفًمت٤م اهتامًُم٤م شمٌدى اًمّملم أتوسمد - ظمٓمقات

 ٟمٛمتق ُمًتتٖمٚم٦م ٟمِمت٤مـًم٤م أيمثتر اًمّمتلم وأصٌح٧م ،اًمّمٞمٜمل األُمـ قمغم ذًمؽ وشم٠مصمػم وىمقهت٤م اعمت٘مدُم٦م

  -(8) دوًمًٞم٤م سمؾ إىمٚمٞمٛمًٞم٤م وم٘مط ًمٞمس شم٠مصمػمه٤م ًمزي٤مدة واًمًٞم٤مد االىمتّم٤مدي وزهن٤م

 أدائٝمت٤م قمتغم اًمؽميمٞمتز ُمـ سمٙمثػم أوٕمػ اًمّم٤مقمدة ي٦ماًمٕمًٙمر اًمّملم ىمدرات قمغم اًمؽميمٞمز إن

 سمٜمٞم٦م ذم األؾم٤مؾمٞم٦م اًمتٖمٞمػمات طمقل يمتٌقا اًمّمٞمٜمل اجلٞمش ذم اعمتخّمّملم أن صحٞمح - االىمتّم٤مدي

 مج٤مقمت٦م سمتدأت اًمتًتٕمٞمٜمٞم٤مت أوائتؾ ذم وم٘متط ًمٙمـ ،اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت أوائؾ ذم سمدأت اًمتل اًم٘مقة وقم٘مٞمدة

 اًمّمتلم ىمدرات ذم ٟمققمٞم٦م وحتًٞمٜم٤مت ٛمٞم٦ميم زي٤مدات قمـ شمٙمِمػ اًمتل اعم١مذات إمم شمٚمتٗم٧م أوؾمع

  -(3) اًمٕمًٙمري٦م

 ،ًمٚمدوًمت٦م إؾمتؽماشمٞمجٞم٦م صٜم٤مقم٦م اًمّمٞمٜمل اًمقـمٜمل ًمٚمدوم٤مع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم صٜم٤مقم٦م وشُمٕمتؼم

 صٜم٤مقم٦م وشمٓمقر اًمّملم وشمٌٜمل ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم وشمٜمٛمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ه٤مُم٦م داومٕم٦م وىمقة

 االىمتّمت٤مدي٦م واًمٕم٤مئتدات اًمٙم٤مُمتؾ اعمًتقى وشمدومع سمٜمٗمًٝم٤م اًمقـمٜمل ًمٚمدوم٤مع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم

  -(1) االىمتّم٤مدي واًمٌٜم٤مء اًمقـمٜمل اًمدوم٤مع سمٜم٤مء سملم اعمٜمًؼ رسم٤مًمتٓمقي وشمدومع اًمّمٜم٤مقم٦م هلذه

                                                 
 .   56( فٛصٞ قغٓ قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

 . 51جٌكشخ جٌرحسدز، ِشؾغ عحذك،  صـ  ( قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿحٖ ئفش٠م١ح ِٕز جٔطٙحء2)

 .   55( ِح٠ىً ئٜ . ذشجْٚ ٚأخشْٚ : صؼٛد جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ 3)

 .   76( ذٕغ لٛجٔغ ضؾ١حْ ٚأخشْٚ : جٌذفحع جٌٛطٕٟ ٌٍص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  4)
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 ظم٤مص٦م وطمدات شمٜمٔمٞمؿ قمغم اًمٌداي٦م ذم ريمزت اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت ذم سمدأت اًمتل اًمتحدي٨م ُمقضم٦م إن

 اًمتل اًمتجٝمٞمز ضمٞمدة Fist Forces ْم٦ماًم٘مٌ ىمقات أو rapid-response اًمنيع سم٤مًمرد ُيًٛمك ُم٤م أو

 وقمٛمٚمٞمت٤مت اعمِمتؽميم٦م األؾمتٚمح٦م أؾم٤مًمٞم٥م إلشم٘م٤من شم٘مدًُم٤م األيمثر اعمٕمدات اؾمتخدام ذم اعم٤ٌمدرة شم٠مظمذ

 ُمتـ %80و 10 سملم ُمـ يم٤من اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ُمٜمتّمػ سمحٚمقل أٟمف اعمحٚمٚمقن وي٘مدر - اعمِمؽميم٦م األومرع

 اعمِمٙمٚم٦م اخل٤مص٦م اًم٘مقات هذه ـُم شمت٠مًمػ ( اجلٜمقد ُمـ اآلالف ُمئ٤مت أي ) اًمِمٕمٌل اًمتحرير ضمٞمش

  -(1) اًمؼمي اهلجقم ُمٝم٤مم إمم إو٤موم٦م ،وسمحًرا ضمًقا اعمحٛمقًم٦م ًمٚمٝمجامت

 اعم٤ميض اًم٘مرن ُمـ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت ُمٜمتّمػ ُمٜمذ اًمّملم ذم اًمٕمًٙمري٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت حتدي٨م  شم٤ًمرع

 ًمتدى االسمتٙمت٤مر وشمِمتجٞمع اًمٕمًٙمري٦م اعمِمؽمي٤مت شمرؿمٞمد إمم اؾمتٜمدت إصالطم٤مت مجٚم٦م ظمالل ُمـ

 ٟمٔمتؿ وإٟمتت٤مج شمٓمتقير ُمتـ اًمّمتلم ُمٙمٜمت٧م اإلصالطم٤مت هذه - اًمّملم  ذم اًمدوم٤مع ىمٓم٤مع ذيم٤مت

 شم٘متؽمب اًمٜمٔمؿ هذه وسم٤مشم٧م ،احلرسمٞم٦م واًمًٗمـ واًمٓم٤مئرات اًمّمقاريخ يمٛمٜمٔمقُم٤مت ُمت٘مدُم٦م أؾمٚمح٦م

 -(8) اًمٖمرسمٞم٦م اًمتًٚمٞمحٞم٦م اًمٜمٔمؿ ُمـ أدائٝم٤م ذم ومِمٞمًئ٤م ؿمٞمًئ٤م

  : وايمصاروطمقة ايمػضائقة ايمصـافمات – أ

 ضمتق – أرض وصقاريخ اًم٤ٌمًمٞمًتٞمف األؾمٚمح٦م ُمـ واؾمٕم٦م جمٛمققم٦م قروشمٓم طم٤مًمًٞم٤م اًمّملم شمٜمت٩م

 إٟمتت٤مج ظمتالل ُمتـ اًمٗمْم٤مئٞم٦م صٜم٤مقم٤مهت٤م ًمتٓمقير شمًٕمك يمام ،اًمدىمٞمؼ واًمتّمقي٥م األسمٕمد اعمدى ذات

 قمتدد ًمٞمّمؾ هب٤م اخل٤مص٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر سمراُم٩م ًمتٓمقير أيًْم٤م وشمًٕمك  ،ُم٠مهقًم٦م ومْم٤مئٞم٦م ُمريم٤ٌمت

 اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م األىمتامر قمدد يّمؾ أن أُمؾ قمغم صٜم٤مقمل ىمٛمر 166 إمم م 8616 قم٤مم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م أىمامره٤م

  - م 8686 قم٤مم ىمٛمر 866 إمم

   : وايمغواصات ايمسػن زمـاء ومطاع -ب

 طمٞم٨ُم  واعمدٟمٞم٦م احلرسمٞم٦م اًمًٗمـ صٜم٤مقم٤مت ُمـ اًمّملم وؾمٕم٧م اعم٤موٞم٦م اخلٛمس اًمًٜمقات ظمالل

 وأظمترى قمٛمالىمت٦م وٟمت٤مىمالت يمٌػمة سمرُم٤مئٞم٦م ؾمٗمٜم٤ًم أٟمتج٧م يمام ،اإلٟمت٤مج قمغم اإلمج٤مًمٞم٦م اًم٘مدرة زادت

  - اًمٕمًٙمري ًمٚمٜم٘مؾ خمّمّم٦م

                                                 
 .   61 - 62( ِح٠ىً ئٜ . ذشجْٚ ٚأخشْٚ : صؼٛد جٌص١ٓ، ِشؾغ عحذك،  صـ صـ 1)

 .   52قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ   ( فٛصٞ قغ2ٓ)
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 سم٤مًمٓم٤مىم٦م أو  اًمديزل سمقىمقد اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمٖمقاص٤مت ُمـ شمِمٙمٞمالت إٟمت٤مج قمغم ىم٤مدرة اآلن واًمّملم

 شمٕمتٛمتد زاًمت٧م ال اًمّملم وًمٙمـ - اًمٜمقوي سم٤مًمقىمقد شمٕمٛمؾ اًمتل اًمٖمقاص٤مت قمـ ومْماًل  ،اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 اإلًمٙمؽموٟمٞمت٦م اعمتٕمٚم٘مت٤مت وسمٕمض عمٌٙمرا واإلٟمذار األؾمٚمح٦م عمٜمٔمقُم٤مت سم٤مًمٜم٦ًٌم األضمٜمٌٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م قمغم

  - احلرسمٞم٦م واًمًٗمـ   اًمٖمقاص٤مت سمٜم٤مء ذم شمدظمؾ اًمتل

  : ايمطائرات إكتاج -ج

 ُم٘متًٌت٦م ٟمتامذج شمٓمتقر وهل ،ُمًٕم٤م واًمتج٤مري٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمٓم٤مئرات سم٢مٟمت٤مج طم٤مًمًٞم٤م اًمّملم شم٘مقم

 صتٜم٤مقم٦م ذم اخل٤مرضمٞمت٦م اعمًت٤مقمدات إمم شمًٕمك اًمّملم والزاًم٧م ،اًم٘مديٛم٦م اًمًقومٞمتٞم٦م اًمٓم٤مئرات ُمـ

  - سم٤مًمٓم٤مئرات اخل٤مص٦م واإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت اعمحريم٤مت

 اًمٓمت٤مئرات ًمّمٜم٤مقم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمدىم٦م ذات واإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت واآلالت اًمت٘مٜمٞم٤مت شمًتقرد واًمّملم

  -(1) اًمٕمًٙمري٦م اًمٓم٤مئرات إلٟمت٤مج واإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت اًمت٘مٜمٞم٤مت شمٚمؽ شُمًتخدم أن ويٛمٙمـ ،اًمتج٤مري٦م

 ومٗمتل ،اًمًٚمٛمل ًمالؾمتخدام اًمٕمًٙمري٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت سمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اهتامًُم٤م دائاًم  شمٌدى اًمّملم إن

 ،واحلترب اًمًتٚمؿ ذم  االٟمتدُم٤مج ،واًمِمتٕم٥م اجلتٞمش سمتلم اجلٛمع ل ظُمٓم٦م ـمرطم٧م م 1423 قم٤مم

 اًمٕمًتٙمري ًمالؾمتتخدام اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمتِمتجٞمع ل اًمِمٕم٥م يدرسمف واجلٞمش ،األؾم٤مس هق اجلٞمش

 ،ؾمتٜمقاٍت  قمتدة تاؾمتتٛمر ضمٝمتقد ظمتالل وُمـ - اًمٕم٤مًمٞم٦م اجلديدة سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واإلٟمت٤مج واعمدين

 قمتـ يزيد ُم٤م سمتٓمقير اًمّملم ذم اًمقـمٜمل ًمٚمدوم٤مع واًمّمٜم٤مقم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ُم١مؾم٤ًمت ىم٤مُم٧م

 ،اعمٕمت٤مدن قمٚمتؿ ،اًمتٕمتديـ ذم يمٌتػًما ٟمققًمت٤م 16 قمتـ يزيد سمام اعمدين ًمالؾمتخدام ُمٜمت٩م آالٍف  قمنمة

 ،اًمٌٜمت٤مء ُمتقاد ،اًمٙمٝمرسمت٤مء ،٦ماًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم اًمّمٜم٤مقم٤مت ،اخلٗمٞمٗم٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ،اإلًمٙمؽموٟمٞم٤مت ،اعم٤ميمٞمٜم٤مت

 أقمِم٤مرٍ  صمامٟمٞم٦م قمـ يزيد ُم٤م حتتؾ إٟمت٤مضمٝم٤م ىمٞمٛم٦م جم٤مالٍت  قمنمة قمـ يزيد سمام وهمػمه٤م اًمٗمْم٤مء ،اًمٓمػمان

 -(8) يمٙمؾ اًمقـمٜمل ًمٚمدوم٤مع واًمّمٜم٤مقم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم ُم١مؾم٤ًمت إٟمت٤مج ىمٞمٛم٦م

                                                 
 .    21 – 22( جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ  صـ 1)

 .   25( ذٕغ لٛجٔغ ضؾ١حْ ٚأخشْٚ : جٌذفحع جٌٛطٕٟ ٌٍص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  2)
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 هتق ،اًمدوًمٞم٦م اًمًالح ؾمقق ذم ُمِم٤مريمتٝم٤م طمجؿ صٖمر ذم اًمرئٞمز اًم٥ًٌم أن اًمّملم أي٘مٜم٧م

 وشمٓمتقير االٟمٗمتت٤مح ؾمٞم٤مؾمت٦م ُمع ومتِمًٞم٤م - ومٞمف سم٤معمٕمروض ىمقرٟم٧م ُم٤م إذا اًمٕمًٙمري٦م ٜم٤مقمتٝم٤مص ختٚمػ

 طمتتك اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمٕمًتٙمري٦م اًمّمتٜم٤مقم٤مت ذم  مم٤مصمتؾ شمٓمتقر وايمٌف وم٘مد ،اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مدي اًمٗمٙمر

 اعمّمتدرة ًمٚمتدول ُمٜم٤مومًتتٝم٤م ظمتالل ُمـ اًمٕم٤معمل اًمًالح ؾمقق ُمـ ٟمّمٞمٌٝم٤م قمغم حتّمؾ أن يٛمٙمٜمٝم٤م

 احلّمقل ُم٤ًمر اعمِمؽمك اًمتّمٜمٞمع ُم٤ًمر فمؾ وذم - قم٤مًمٞم٦م وسمت٘مٜمٞم٦م رظمٞمّم٦م سم٠مؾمٕم٤مر  ًمٚمًالح اًمٙمؼمى

 اعمتحتدة واًمقاليت٤مت االحت٤مديت٦م روؾمٞم٤م ظم٤مص٦م ،واًمٖمرب اًمنمق ُمـ احلديث٦م اًمتًٚمح شم٘مٜمٞم٤مت قمغم

 صٞمٜمٞم٦م شم٘مٜمٞم٦م إمم وصقاًل  شمقـمٞمٜمٝم٤م صمؿ اعمت٘مدُم٦م اًمت٘مٜمٞم٤مت ٟم٘مؾ أضمؾ ُمـ وذًمؽ ،وإهائٞمؾ األُمريٙمٞم٦م

 ذاء ُمتـ أيمثتر األضمٜمٌٞمت٦م اخلؼمة ُمـ ُمًتٗمٞمدة اًم٘مديٛم٦م ُمٕمداهت٤م يرشمٓمق شمٗمْمؾ اًمّملم ألن وذًمؽ

 اجلتٞمش ًمتحتدي٨م ُمٙمثٗمت٦م ضمٝمتقًدا اًمّمتلم سمدأت اعمٜمٓمٚمؼ هذا وُمـ - إٟمت٤مضمٝم٤م أو ضمديدة ُمٕمدات

٤ًٌم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م واًمّمٜم٤مقم٤مت  قمتغم اًمتًتٕمٞمٜمٞم٤مت وأوائؾ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت أواظمر ُمٜمذ ضمٜم٥م إمم ضمٜم

  -(1) اًمٖمرسمٞم٦م اًمتًٚمح ٟمٔمؿ اًمٜمٛمط

 قمغم وُمدرب اًمٙمٗم٤مءة قم٤مزم ضمٞمش إمم قمدده يمؼم قمغم يٕمتٛمد ضمٞمش ُمـ حتقل اًمّمٞمٜمل ٞمشوم٤مجل

 األظمترى اًمدول ُمع اعمِمؽميم٦م اًمتدري٤ٌمت سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًم٘مٞم٤مم قمغم اًمّملم وريمزت ،األؾمٚمح٦م أطمدث

 ًمٚمجتٞمش ل هقضمٞمٜمتت٤مو ل اًمّمتٞمٜمل اًمرئٞمس وضمف وىمد ،اًمّمٞمٜمل اجلٞمش أومراد ًمدى اخلؼمات ًمزي٤مدة

 وقمٛمٚمت٧م ،اًمّمتٞمٜمل اجلتٞمش ىمدرات ًمزي٤مدة واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًم٘مٗمزة اؾمتخدام رورةتسمْم

 اًمتٙمٜمٞمٙم٤مت أطمدث قمغم واًمتدري٥م اجلٞمش هٞمٙمٚم٦م وإقم٤مدة ،اًمٕمًٙمري٦م اعمٕمدات شمٓمقير قمغم اًمّملم

 وروؾمتٞم٤م األوري االحتت٤مد ُمٜمٝمت٤م خمتٚمٗم٦م ُمّم٤مدر ُمـ احلديث٦م األؾمٚمح٦م قمغم واحلّمقل ،واألؾمٚمح٦م

 ىمدرهت٤م زي٤مدة ذم االىمتّم٤مدي وزهن٤م شمرمج٦م وطم٤موًم٧م ،لاًمّمٞمٜم اجلٞمش ىمدرات ًمتحًلم 5 وإهائٞمؾ

 - (8)اًمٕمًٙمري٦م

                                                 
، ِؿٍس جٌغ١حعس جٌذ١ٌٚدس، جٌمدح٘شز، ػدذد ( ِكّذ ٔر١ً ِكّذ : جٌصٕحػحش جٌؼغىش٠س جٌص١ٕ١س ِٚر١ؼحضٙح ٌذٚي جٌؾشق جألٚعظ1)

 .  213َ، صـ   2222ئذش٠ً،  142

 – 51قغٓ ئذشج١ُ٘ عؼذ قغٓ :  جٌغ١حعس جٌخحسؾ١س جٌص١ٕ١س ضؿدحٖ ئفش٠م١دح ِٕدز جٔطٙدحء جٌكدشخ جٌردحسدز، ِشؾدغ عدحذك،  صـد صـد ( 2)
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 وأٟمٔمٛمتف اًمقـمٜمل اًمدوم٤مع ذم ًمٚمٛمتخّمّملم اًمٕمٚمٛمل اعمًتقى سمرومع هتتؿ اًمّملم سمدأت وًمذًمؽ

 سمت٤مًمٕمٚمقم اجلتٞمش شم٘مقي٦م ل إؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمّملم شمٌٜم٧م ًمذًمؽ - ًمديف اعمتٌع اًم٘م٤مٟمقين واًمٜمٔم٤مم وٟمٔمري٤مشمف

 ًمألؾمٚمح٦م واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل اعمًتقى رومع األول ،قمٜمٍميـ غمقم شمٕمتٛمد اًمتل ل واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمٕمٜمٍميـ هذيـ سملم واجلٛمع ،ًمٚمٕمًٙمريلم واًمث٘م٤مومٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمققمٞم٦م رومع هق واًمث٤مين ،واألضمٝمزة

   -(1) شمتْم٤مقمػ ًمٚمجٞمش اًم٘مت٤مًمٞم٦م اًم٘مقة ؾمٞمجٕمؾ

 1441 قم٤مم ُمٜمذ اًم٤ًمسمؼ اًمًقومٞمتل االحت٤مد وطمٙمقُم٤مت اًمّملم سملم ًمٚمتًٚمٞمح اشمٗم٤مىمٞم٤مت ومٝمٜم٤مك

 ،روؾمتٞم٤م ُمتـ يمتؾ ُمتـ دوالر سمٚمٞمتقن 18 سم٘مٞمٛمت٦م اًمّمتلم شمًتٚمٞمؿ وشمؿ دوالر سمٚمٞمقن 86 سم٘مٞمٛم٦م م

 واًمتجٝمٞمتزات واعمٕمتدات ًمألؾمتٚمح٦م اًمرئٞمًتٞم٦م اًمّمتلم ُمّم٤مدر ُمـ ًمتٙمقن وسمٞمالروؾمٞم٤م ،أويمراٟمٞم٤م

 سمِمتٙمؾ اًمّمتلم وشمريمتز - اًمّملم إمم األؾمٚمح٦م ُمـ %40 قمـ ي٘مؾ ُم٤م قمغم شمزود طمٞم٨ُم  5 اًمٕمًٙمري٦م

 ُم٘م٤مشمٚمت٦م ـم٤مئرة 81 ذاء ىمٞمٛم٦م دوالر سمٚمٞمقن واطمد ُم٘مداره٤م صٗم٘م٦م مت٧م طمٞم٨م اًمٗمْم٤مء قمغم أؾم٤مد

  -(8) روؾمٞم٦م ُمت٘مدُم٦م

 اًمتجت٤مرة سمٛمزاوًمت٦م ًمٚمجتٞمش اًمًامح سمٕمدم اعمريمزي٦م اًمًٚمٓم٤مت ىمرار صدر م 1443 قم٤مم وذم

 وُأٟمِمت  ،اًم٘مت٤مًمٞم٦م اًم٘مدرة ورومع واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم قمغم سم٤مالقمتامد اًمٕمًٙمري٦م اًمتدري٤ٌمت وإضمراء

 اًمٜم٘مؾ وـم٤مئرات اًمؼمى ًمٚمٝمجقم احلرسمٞم٦م واًمٓم٤مئرات ًمٚمٛم٘م٤مشمالت ُمتٙم٤مُمٚم٦م ُمٜمٔمقُم٦م جلقيا ًمٚمًالح

 اعمتقؾمتٓم٦م اًمّمتقاريخ قمغم شمِمتٛمؾ األؾمٚمح٦م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ًمٚمٛمدومٕمٞم٦م وُأٟمِم  ،اعم٤ًمقمدة واًمٓم٤مئرات

 (-3) اًمت٘مٚمٞمدي٦م  واًمّمقاريخ اًمٜمقوي٦م ًمٚم٘مذائػ احل٤مُمٚم٦م واًمّمقاريخ اعمدى واًمٌٕمٞمدة

 سمٜم٤مءهت٤م قمتززت اًمّمتلم أن إمم م 8661 قم٤مم اًمٌٜمت٤مضمقن ٟمنمه ياًمذ اًمًٜمقي اًمت٘مرير وُيِمػم

 اًمٚمٞمتزر وأضمٝمتزة اًمٕم٤ممل ذم قمدة ُمٜم٤مـمؼ ذم أهداوًم٤م شمٓم٤مول اعمتٓمقرة اًمّمقاريخ ُمـ سمٛمزيد اًمٕمًٙمري

 (-1) اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األىمامر قمٛمؾ شمٕمٓمؾ اًمتل

                                                 
  .  57( ذٕغ لٛجٔغ ضؾ١حْ ٚأخشْٚ : جٌذفحع جٌٛطٕٟ ٌٍص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

(2) Report TO CONGRESS ON PRC military POWER, pursuant to the fy 2222 National 

Defense Authorization Act, ANNUAL REPORT ON THE MILITARY POWER OF 

THE PEOPLE,S REPUBLIC OF CHINA. P. 32-31. 
(3 )ِٕ ١س ضؿٖح ئفش٠م١ح  ص١ٕ خحسؾ١س ٌج غ١حعس ٌج ١ُ٘ عؼذ قغٓ :  ٌج ٌرحسدز، ِشؾغ عحذك، صـ قغٓ ئذشج كشخ ج ٙحء ٌج ٔط  .  53ز ج

 . 57( جٌّشؾغ جٌغحذك،  صـ 4)
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 8،3 سم٘مٞمٛم٦م ( األضم٤مٟم٥م ) األؾمٚمح٦م ُمقردي ُمع اشمٗم٤مىمٞم٤مت اًمّملم وىمٕم٧م ،م 8660 قم٤مم وذم

 اعمتقرد روؾمتٞم٤م شمتزال وال ،اًمٜم٤مُمٞمت٦م اًمٕمت٤ممل دول ذم أؾمتٚمح٦م ُمًتتقرد أيمؼم صم٤مًم٨م جيٕمٚمٝم٤م مم٤م ،ُمٚمٞم٤مر

 اعمت٘مدُمتت٦م اًمٕمًتٙمري٦م اخلتدُم٤مت ًمٚمّمتتلم شم٘متدم زاًمت٧م ال ومٝمتتل ،اًمّمتلم إمم ًمألؾمتٚمح٦م اًمرئٞمزت

 م 8662 اًمًتٜم٦م هتذه ذم اًمّمتلم وشمٗم٤مووت٧م - واعمتدُمرات واًمٖمقاص٤مت اًمٓم٤مئرات وصقاريخ

 ؾمتٕم٧م يمام ،اهلٚمٞمقيمقسمؽم وـم٤مئرات اًمٓم٤مئرات وحمريم٤مت اعم٘م٤مشمٚم٦م اتاًمٓم٤مئر ُمـ أيمؼم يمٛمٞم٤مت ًمنماء

 ُمتع شمتٕمت٤مون وروؾمتٞم٤م - اًمروؾمتٞم٦م األؾمتٚمح٦م ُمتـ اًمٕمديد ًمتّم٤مُمٞمؿ اإلٟمت٤مج طم٘مقق ًمنماء اًمّملم

 اعمريمٌت٦م همترار قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٦م ( ؿمٞمٜمزو ) ُمريم٦ٌم شمّمٛمٞمؿ شمؿ طمٞم٨ُم  اًمٗمْم٤مئل اعمج٤مل ذم أيًْم٤م اًمّملم

  - (1) ( ؾمٞمقز ) اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمروؾمٞم٦م

 متد دوًم٦م أيمؼم صم٤مين هل طم٤مًمًٞم٤م وشُمٕمد ،إهائٞمؾ ُمع اًمٕمًٙمري اًمتٕم٤مون ذم ـمقيؾ ؾمجؾ ٚمّملمًم

 شمتِمت٤مسمف اًمتل 16,ف ـمراز ُمـ احل٤مًمٞم٦م ـم٤مئراهت٤م سمٜم٤مء قمغم اًمّملم ؾم٤مقمدت وىمد ،سم٤مألؾمٚمح٦م اًمّملم

 اًمّمتلم إهائٞمؾ شمزود يمام - ومٞمٝم٤م اًمٕمٛمؾ شمقىمػ اًمتل ل الرم ل اإلهائٞمٚمٞم٦م اًمٓم٤مئرة ُمع سمٕمٞمد طمد إمم

 اًمقاليت٤مت ُمْمتجع – اعمرهمقسمت٦م همتػم – اًمّمداىم٦م هذه وشم١مرق - واًمٗمٜمٞملم واعمًتِم٤مريـ درسملمسم٤معم

 ٟمٔمت٤مم سمٞمتع قمتغم م 1444 قمت٤مم إهائٞمتؾ واوم٘م٧م قمٜمدُم٤م سمِمدة اطمتج٧م اًمتل ،األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة

 قمتغم حيتتقي ال اًمرادار ٟمٔم٤مم أن قمغم شمٍم إهائٞمؾ أن ورهمؿ - ًمٚمّملم ل وم٤مًمٙمقن ل اعمٌٙمر اإلٟمذار

 ـم٤مئرات سمٜمٔم٤مم ضمًدا ؿمٌٞمف ل وم٤مًمٙمقن ل ٟمٔم٤مم أن يدقمقن األُمريٙمٞملم اعمًئقًملم أن إال ٞم٦مأُمريٙم شم٘مٜمٞم٦م

 ُمتقازيـ ي٘مٚمت٥م ؾمتقف اعمتٓمتقرة اًمٕمًٙمري٦م اًمت٘مٜمٞم٦م هذه ُمثؾ سمٞمع وأن ،األُمريٙمٞم٦م ل األيقايمس ل

  -(8) وشم٤ميقان اًمّملم سملم اًم٘مقى

 وظمّمقًصت٤م ،ًمٚمّمتلم ُمت٘مدُم٦م قمًٙمري٦م ًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمقرد أيًْم٤م هل إهائٞمؾ أن إمم وُيِم٤مر

 اًمرىم٤مسمت٦م سمتِمتديد اإلهائٞمٚمٞم٦م احلٙمقُم٦م سمدأت م 8660 قم٤مم ورم  ،م 8661 – 8661 أقمقام سملم

  دور وإقمٓم٤مء اعمزدوج االؾمتخدام ذات اًمّم٤مدرات قمغم وقاسمط وووع اًمّملم إمم ص٤مدراهت٤م قمغم

                                                 
 .   22 - 21( فٛصٞ قغٓ قغ١ٓ : جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ  صـ 1)

(2) http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InSectionlD=575&InNewsltemID= 122257. 
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 شمّمتدير سمٕمٛمٚمٞمت٦م اًمّمتٚم٦م ذات اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًم٘مرارات اخت٤مذ ذم اإلهائٞمٚمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م ًمقزارة أيمؼم

  -(1) اًمّملم إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمًالح

 ايمبغموومراؿمقوة اظمامرؽموات وحتسكم اخلارصمقة اظمسافمدات فمعم افمتامد سمؼؾقل إلم ايمصكم سمسعى

  : طمالل من ايمدهماع ومطاع وسمعزيز اإلكتاصمقة ايمؼدرة وزيادة ايمـوفمقة ومراومبة

 اًمّملم إمم األضمٜمٌٞم٦م واعمٝم٤مرات اًمت٘مٜمٞم٤مت ٟم٘مؾ -  

 واًمتٓمقير األسمح٤مث دقمؿًم احلٙمقُمل اإلٟمٗم٤مق زي٤مدة -  

 األيم٤مديٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ُمع اًمنمايم٤مت زي٤مدة -  

 (8) اًمّملم إمم اًمٕمقدة قمغم اًمٙمٗم٤مءات وشمِمجٞمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕم٘مقل هجرة ُمٙم٤مومح٦م-  

 ًمّمتٜم٤مقم٤مت اًمّمتلم ذيمت٦م طم٤مًمًٞمت٤م شمتتقاله اًمتتل األؾمتٚمح٦م صٜم٤مقم٦م ذم دور اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م

 اعمحٚمٞمت٦م اًمٕمًتٙمري٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت ٤ًمتُم١مؾم شمتقمم يمام ،األؾمٚمح٦م عمٕمدات اًمّملم وذيم٦م األؾمٚمح٦م

 ذم األؾمتٚمح٦م صتٜم٤مقم٦م ُمترت وىمتد - أصتٖمر طمجٛمٝمت٤م وًمٙمـ ،واإلٟمت٤مج اًمٌح٨م ُمٝم٤مم سمٕمض أيًْم٤م

 إمم اًمت٘مٚمٞمديت٦م األؾمتٚمح٦م ُمتـ اًمتٓمتقير ىمٗمتزة ومح٘م٘مت٧م ،اًمتٜمٛمٞمت٦م ُمتـ اًمًٜمقات سمٕمنمات اًمّملم

 اتُمٕمتد ُمتـ ،سمدىمت٦م ُمقضمٝمت٦م سمٜم٘مٓمت٦م صد إمم حتٙمؿ واضمٝم٦م دون صد ُمـ ،اًمت٘مٜمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م األؾمٚمح٦م

 اًمٕمٚمٛمتل ًمٚمٌحت٨م ٟمٔمت٤مم ؿمتٙمٚم٧م يمتام ،ُمٜمٔمٛمت٦م ُمٙم٤مومحت٦م أؾمتٚمح٦م ٟمٔم٤مم إمم واطمد سمًالح طمرب

 يم٤مُمتؾ صتٜم٤مقمل ٟمٔم٤مم ،اعمتخّمص سم٤مًمتقومٞمؼ يتٛمتع اًمت٘مٚمٞمدي٦م األؾمٚمح٦م عمٕمدات اعمًت٘مٚملم واإلٟمت٤مج

 ،احلرسمٞم٦م اعمٜمتج٤مت إٟمت٤مج ذم اعمج٤مالت سمٕمض ذم اًمٕم٤ممل ذم  ُمت٘مدم ُمًتقى سمٚمٖم٧م ،ٟمًًٌٞم٤م شم٤مم ،اًمٜمٓم٤مق

 ،اًمتذظم٤مئر ،اعمدومٕمٞمت٦م ،اعمتدرقم٤مت ؾمٞم٤مرات ،ًمٚمدسم٤مسم٤مت اًمذايت واًمتّمٛمٞمؿ واًمتّمٜمٞمع ٌح٨ماًم يٛمٙمـ

 اعمٕمتدات ،اإلؿمتٕم٤مل وأٟمٔمٛمت٦م اًمّمتامُم٦م ومتٞمتؾ ،اعمتٗمجرات ،اخلٗمٞمٗم٦م األؾمٚمح٦م ،اعمقضمٝم٦م األؾمٚمح٦م

 وهمػمهت٤م واعمح٤ميم٤مة اًمتدري٥م وُمٕمدات اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل اًمدوم٤مع وُمٕمدات ،واإلًمٙمؽموٟمٞم٦م اًمٙمٝمرووقئٞم٦م

  اعمٜم٤مؾم٦ٌم- اًمٖمٞم٤مر وىمٓمع اعمقاد ُمـ ُمتٜمققم٦م ٦موجمٛمققم اعمٕمدات ُمـ

                                                 
 .   22: جٌص١ٓ ٚج١ٌحذحْ ِٚمِٛحش جٌمطر١س جٌؼح١ٌّس، ِشؾغ عحذك، صـ   ( فٛصٞ قغٓ قغ1ٓ١)

 .   21(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ  2)
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 اعمدرقمت٦م اًمًتٞم٤مرات شمٜمتت٩م يمتل سمٕم٘متد ؿمٜمٌمت ذم ظم٤مص٦م ذيم٦م وم٤مزت ،م 8661 يقٟمٞمق وذم

 ُم١مؾمًت٦م أول ًمتّمتٌح ،اعمتحدة ًمألُمؿ اًمت٤مسمٕم٦م اًمًالم طمٗمظ ًم٘مقات ًمالٟمٗمج٤مرات اعمْم٤مدة اخلٗمٞمٗم٦م

 أصتٌح٧م ،األظمتػمة ٜمقاتاًمًت وذم - واعمٕمدات األؾمٚمح٦م إٟمت٤مج جم٤مل ختؽمق اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع ُمـ

  -(1) ًمٚمجٞمش اعمٕمدات شمّمٜمٞمع وطمدات ًمٚمدوًم٦م ممٚمقيم٦م همػم ُم١مؾم٦ًم 166 ُمـ أيمثر

 اًمت٘مريترل قمٜمتقان حتت٧م م 8662 يقٟمٞمتف ذم األُمريٙمٞم٦م اًمدوم٤مع وزارة أصدرشمف شم٘مرير وهٜم٤مك

 ومت٢من ، م 8662  ًمٕمت٤مم اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّمتلم جلٛمٝمقريت٦م اًمٕمًتٙمري٦م اًم٘مقة : اًمٙمقٟمجرس إمم اًمًٜمقي

 وذيمر ، اعمٞم٤مديـ مجٞمع وذم اعمج٤مالت مجٞمع ذم اًمٕمًٙمري٦م ىمدراهت٤م وحتدي٨م شمٓمقير غمقم شمٕمٛمؾ اًمّملم

 اًمؼميت٦م سم٠مسمٕم٤مدهت٤م احلديث٦م اعمٕمريم٦م طم٘مؾ شمقؾمع قمًٙمري٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٦م يتٌٕمقن اًمّمٞمٜمٞملم إن ل   : ٟمًّم٤م

  - (8) لاًمٗمْم٤مء إمم واًمٌحري٦م واجلقي٦م

  : صارم زمشؽل ايمتايمقة اظمبادئ ايمعسؽرية اظمـتجات من ايمصكم صادرات ختضع 

  - اًمٜمٗمس قمـ اعمنموع اًمدوم٤مع قمغم اعمًتٚمٛم٦م األُم٦م ىمدرة ذم يٗمٞمد ُم٤م ,1

  - واؾمت٘مرارمه٤م وأُمٜمٝمام واًمٕم٤ممل اعمٕمٜمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م سمًالم اعم٤ًمس قمدم ,8

  - اعمًتٗمٞمدة ًمٚمدول اًمداظمٚمٞم٦م اًمِمئقن ذم اًمتدظمؾ قمدم ,3

 طمٞمت٨ُم  ،ًمٜمقويت٦ما ًمٚمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمًتٚمٛمل سم٤مالؾمتتخدام أظمترى دول ىمٞمت٤مم اًمّملم شم١ميد ,1

 ُمقوتع ُووتٕم٧م وىمتد اًمٜمقويت٦م ًمٚمٓم٤مىمت٦م حمٓم٦م أول إىم٤مُم٦م ذم سم٤ميمًت٤من اًمّملم ؾم٤مقمدت

 ذم سمت٤مًم٘مقة ؾمتًت٤مهؿ اًمٜمقويت٦م وم٤مًمٓم٤مىمت٦م ،اإلٟمِمت٤مء ىمٞمد ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م اعمحٓم٦م أُم٤م اًمتِمٖمٞمؾ،

  -(3) ًم٤ٌميمًت٤من االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م

 ُمتـ اًمّمٞمٜمٞم٦م راتاًمّم٤مد شمٜم٤مُمل إمم األؾمٚمح٦م صٜم٤مقم٦م ذم اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمتٓمقير هذا أدى وىمد

 إمجتت٤مزم ُمتتـ %8 ٟمًتت٦ٌم ًمتح٘متتؼ م 8668 قمتت٤مم ذم دوالر ُمٚمٞمتتقن 161 إمم واعمٕمتتدات األؾمتتٚمح٦م

  -(1) واًمذظمػمة األؾمٚمح٦م ذم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمّم٤مدرات

                                                 
 .   126 – 122( ذٕغ لٛجٔغ ضؾ١حْ ٚأخشْٚ : جٌذفحع جٌٛطٕٟ ٌٍص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ صـ 1)

(2) "Annual report to Congress: Military Power of the peoples Republic China 2225 " (http: 

// www. Deenselink.mil / pubs / pdfs / 272523 / china – military – power – final)             

 .   126( ذٕغ لٛجٔغ ضؾ١حْ ٚأخشْٚ : جٌذفحع جٌٛطٕٟ ٌٍص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  3)

 .   122 - 152َ، صـ صـ   2224ٌّطٕٛع، ( ذشٔحِؽ جألُِ جٌّطكذز، ضمش٠ش جٌط١ّٕس جٌرؾش٠س، جٌكش٠س جٌػمحف١س فٟ ػحٌّٕح ج1)
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 طمتذًرا ُمقىمًٗمت٤م دائتاًم  اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م شمتخذ ،االٟمتِم٤مر عمٜمع اًمّم٤مدرات قمغم اًمرىم٤مسم٦م جم٤مل وذم

 اعمتقاد ٟم٘متؾ ووؾمت٤مئؾ اًمِمت٤مُمؾ اًمتدُم٤مر أؾمٚمح٦م شمّمدير قمغم ص٤مرُم٦م رىم٤مسم٦م شمٓمٌؼ طمٞم٨م ،وُمًئقاًل 

 ،اًمّمٚم٦م ذات اًمّم٤مدرات قمغم اًمرىم٤مسم٦م آًمٞم٦م حتًلم ذم وشمًتٛمر ،اًمّمٚم٦م ذات واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م احل٤ًمؾم٦م

  - اًمؽمظمٞمص إدارة ٟمٔم٤مم قمغم سمٜم٤مء اًمّم٤مدرات قمغم اًمرىم٤مسم٦م ىمقاٟملم ٟمٔم٤مم وشم٘مَقم شمدرجيًٞم٤م شُمٜمِم  يمام

 اًمٜمقوي٦م اًمّم٤مدرات إلدارة اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمالئح٦م ل اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أقمٚمٜم٧م ،م 1442 قم٤مم ُمٜمذ

 اًمتٜمٗمٞمذيت٦م ٦ماًمالئحت ل ،ل اعمزدوج االؾمتخدام ذات اًمٜمقوي٦م اعمٜمتج٤مت ص٤مدرات قمغم اًمرىم٤مسم٦م ل و ل

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمّمدير اؾمتػماد إلدارة اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمالئح٦م ل ،ل اًمٕمًٙمري٦م  اعمٜمتج٤مت شمّمدير إلدارة

 ،لوشمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمٜمقد ُمـ هب٤م يتّمؾ وُم٤م اعمقضمٝم٦م اًمّمقاريخ شمّمدير إلدارة اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمالئح٦مل ،ل

 واعمٕمتدات اعمتزدوج االؾمتتخدام ذات اًمٌٞمقًمتقضمل اعمٜمتجت٤مت شمّمدير إلدارة اًمتٜمٗمٞمذي٦م اًمالئح٦مل

 اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞمت٦م اعمتقاد شمّمتدير ُمراىمٌت٦م أٟمٔمٛمت٦مل ،لاًمرىم٤مسمت٦م ٟمٔم٤مم ىم٤مئٛم٦ملو لهب٤م اعمتّمٚم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 واًمٚمتقائح5 اًم٘متقاٟملم ُمتـ وهمػمه٤م لاًمرىم٤مسم٦م ٟمٔم٤مم ىم٤مئٛم٦ملو ل هب٤م اعمتّمٚم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واعمٕمدات

 اًمٙمٞمامويت٦م ،اًمٌٞمقًمقضمٞمت٦م ،اًمٜمقويت٦م ُمتـ اًمٕمًتٙمري االؾمتتخدام ُمٜمتجت٤مت ؿمت٤مُمؾ سمِمٙمؾ ًمتٖمٓمل

 قمتغم ًمٚمرىم٤مسمت٦م ؿمت٤مُمؾ ٟمٔمت٤مم سم٤مًمتت٤مزم ؿمتٙمٚم٧م ،اًمّمٚم٦م ذات مجٞمٕمٝم٤م واألٟمقاع اعمقضمٝم٦م واًمّمقاريخ

    -(1) احل٤ًمؾم٦م اعمقاد ص٤مدرات

 إمم ظم٤مصت٦م سمّمتٗم٦م اًمٕمًتٙمري اًمّمتٕمٞمد وقمتغم ،قم٤مُم٦م سمّمٗم٦م ّمٞمٜملاًم اًمّمٕمقد شم٤ًمرع أؾمٝمؿ

 ؾمت٤مسم٘م٦م ومؽمات ذم قم٤مٟمك ىمد اًمٕم٤ممل وأن ظم٤مص٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمتٓمٚمٕم٤مت اًمٜمقاي٤م ُمـ اًمتخقف طمدة إذيم٤مء

 اًم٘مترن ظمتالل األُمريٙمٞمت٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت صٕمقد أدى طمٞم٨ُم  ،اًم٘مقى  سمٕمض صٕمقد ضمراء ُمـ

 اًمتدول ُمتـ قمتدد شُمٌتدي ،اًمّمتٕمٞمد ٟمٗمتس وقمغم - اًمالشمٞمٜمٞم٦م  أُمريٙم٤م دول خم٤موف إصم٤مرة إمم اعم٤ميض

 ٟمٔمتؿ إمم حتقهل٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمـ أو األُم٤من  سمٕمدم اًمّم٤مقمدة اًم٘مقى سمٕمض إطم٤ًمس ظمٓمقرة ُمـ ختقومٝم٤م

 شُمٕمٞمتد ضمٕمٚمٝمت٤م اًمّمتٜم٤مقمٞم٦م اٟمٓمالىمتٝم٤م قمؼم اًمٕمًٙمري٦م ًم٘مدراهت٤م اًمّملم اؾمؽمضم٤مع أن سمٞمد ديٙمت٤مشمقري٦م-

  ٟمحق لؿمٞم٤موسمٜم٩م ديٜم٩مل ؾمٕمك أن يمريذ مم٤م وًمٕمؾ شمّمحٞمحٝم٤م- ؾمٌٞمؾ ذم األوو٤مع هذه ذم اًمٜمٔمر

                                                 
 .   125 - 126( ذٕغ لٛجٔغ ضؾ١حْ ٚأخشْٚ : جٌذفحع جٌٛطٕٟ ٌٍص١ٓ، ِشؾغ عحذك، صـ  صـ 2)
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 ىمٌؾ أعم٤مٟمٞم٤م ذم ل سمًامركل ُمقىمػ يِم٤مسمف اًم٘مقى ُمقازيـ ىمٚم٥م دون واًمتحدي٨م اًم٘مقة ُمـ ُمزيد

 اًم٘مقُمٞم٦م اًمروح إذيم٤مء إمم احل٤مًمٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة جلقء ُمـ اًمٖمرب ختقف وأن ،م1346          قم٤مم

 احلرب إسم٤من لهتٚمرل صمؿ ،األومم اًمٕم٤معمٞم٦م احلرب ىمٌؾ ل اًمث٤مين وًمٞمؿ ل سمف ىم٤مم ُم٤م ُمع يتِم٤مسمف اًمّملم ذم

  -(1) اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م

 : ايمطاومة جمال دم -8

 شمٗمتردت دم٤مريت٦م، ىمتقة صم٤مًمت٨مو اًمٕمت٤ممل ُمًتتقى قمتغم حمكم ٟم٤مشم٩م إمج٤مزم أيمؼم صم٤مين ---- اًمّملم

 أهع ومٝمتل , اًمتقازم قمكم ٍت ؾمٜمقا ًمٕمدة االىمتّم٤مدي ٚمٜمٛمقًم صم٤مسم٧م ؿمٌف ٛمٕمدليم %2 قمكم سم٤معمح٤مومٔم٦م

 شمٜمتنم يمٛمّمٜمع شمٕمٛمؾ يمام اًمٕم٤ممل، ؾمٙم٤من سمُخ  اًمّملم ْمؿشم ذًمؽ، ضم٤مٟم٥م إمم -ًُم٤مشم٘مد ٦ماًمٜم٤مُمٞم اًمدول

 اًمتتل , اًمّمٞمٜمٞم٦م االؾمتٝمالك ًققًم اًمنميم٤مت ُمـ اًمٕمديد شمٜمٔمر هذا وُمع اًمٕم٤ممل أٟمح٤مء ذم ُمٜمتج٤مهت٤م

 أن قمتغم ًمٚمّمتلم شمٜمٔمتر اًمٕم٤معمٞم٦م اًمنميم٤مت أن ظم٤مص٦م ،ٙم٤مُمٚمٝم٤مسم األورسمٞم٦م اًمًقق طمجٛمٝم٤م ذم شمٕم٤مدل

 ُم٘م٤مرٟمت٦م ًمألضمتقر اعمتدٟمٞمت٦م اًم٘مٞمٛمت٦م قمتـ ٟم٤مهٞمتؽ ،اعمجت٤مالت يمؾ ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م أليديا ذم وومرة ًمدهي٤م

 (-8) اًمّمٜم٤مقمٞم٦م سم٤مًمدول

 ذم ًمٚمٕمٛمتؾ اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمنمتيم٤مت ُمتـ اًمٕمديتد واٟمت٘مت٤مل اًمّمٜم٤مقم٦م ىمٓم٤مع ٟمٛمق يّم٤مطم٥م ُم٤م وُمع

 اًمّمٞمٜمٞم٦م، احلٙمقُم٦م قمكم أقم٤ٌمء يْمع أٟمف إال اًمٜمٛمق، عمٕمدالت وشم٤ًمرع االىمتّم٤مد ذم حتًـ ُمـ اًمّملم

 ُمالئؿ، اؾمتثامر ُمٜم٤مخ وشمٞمًػم شمقومػم قمكم ًمٚمٕمٛمؾ ُمتقاصٚم٦م ضمٝمقد سمذل إزم احل٤مضم٦م سم٥ًٌم ٘مطوم ًمٞمس

 اعمٓمٚمقسمت٦م سمت٤مألهمراض اًمقومت٤مء ذم وومٕم٤مًمٞمتٝم٤م سم٤مؾمتداُمتٝم٤م شمتٛمٞمز ًمٚمٓم٤مىم٦م ُمّم٤مدر إجي٤مد ذم أيًْم٤م وًمٙمـ

   -(3) اًمتٜمٛمٞم٦م قمجٚم٦م ًمدومع

 واًمٙمٝمرسمت٤مء واًمٖمت٤مز واًمتٜمٗمط اًمٗمحتؿ : األصوعدة ىمول فموعم ايمطاومة فمعم ايمطؾب ارسمػع ويمؼد

  -(1) اًمٜمقوي٦م اًمٓم٤مىم٦م إمم إو٤موم٦م ،األظمرى اعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م وأٟمقاع اعم٤مئٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م

                                                 
 .   157( ٘ذٜ ١ِطى١ظ : ئٔؿحصجش جٌصؼٛد جٌص١ٕٟ، ِشؾغ عحذك، صـ  1)

  . . 22-1َ، صـ صـ  2212( ِكّذ ِصطفٝ جٌخ١حط، ِؿٍس جٌىٙشذحء جٌؼشذ١س،  ٠ٕح٠ش2)

 .  1َ، صـ  2225، ١ٌٛ٠ٛ 173( ِكّذ ِصطفٝ جٌخ١حط : جٌص١ٓ ٚخ١حس جٌطحلس جٌرذ٠ٍس، ِؿٍس جٌغ١حعس جٌذ١ٌٚس، جٌؼذد 1)

 .  55( ٕ٘ش٠ه وش٠فص  : جٌص١ٓ ضغؼٝ ٚسجء جٌطحلس، صـ 2)
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 االىمتّمت٤مد روح ُمٜمٝمت٤م ٟمتري أن ٟمًتتٓمٞمع ٟم٤مومتذة اًمّمتلم ذم اًمٓم٤مىمت٦م ُمقىمتػ دراؾم٦م شُمٕمد ًمذا

 ٟمٗمًتف اًمقىمت٧م وذم اًمٓم٤مىمت٦م قمتكم اًمٓمٚمت٥م شمزايتد طمٞم٤مل إضمراءات ُمـ اًمّملم شمتخذه وُم٤م اًمّمٞمٜمل،

 اًمّمتٜم٤مقم٦م ىمٓمت٤مع ذم االؾمتثامرات زي٤مدة ضمراء ي٠ميت اًمٓم٤مىم٦م قمكم اعمتزايد وم٤مًمٓمٚم٥م ٌٞمئ٦م-اًم قمكم احلٗم٤مظ

 ًمتًتٝمؿ 5 وأُمريٙمت٤م جمتٛمٕم٦م أورسم٤م ذم ُمثٞمٚمف ًمٞمٗمقق اًمٓم٤مىم٦م قمكم اًمٓمٚم٥م إمج٤مزم ُمـ %21 يٛمثؾ اًمذي

 سمًٌت٤مـم٦م – اًمّملم أن أي ،اًمّمٞمٜمل      اًم٘مقُمل اًمٜم٤مشم٩م إمج٤مزم ُمـ %13 سمٜمحق اًم٘مٓم٤مع هذا قم٤مئدات

 اًم٘متقُمل اًمٜم٤مشم٩م قمغم إجي٤مسمٞم٦م قم٤مئدات حي٘مؼ اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٓم٤مع أن سمٛمٕمٜمك ،يمٛمّمٜمع ٕمٛمؾشم – ؿمديدة

  -(1) اًمّمٞمٜمل

 وومتٞمام م-1434 قمت٤مم ُمٜمذ ؾمٜمقًي٤م ـمـ ُمٚمٞم٤مر ُمـ أيمثر احلجري اًمٗمحؿ ُمـ اًمّملم إٟمت٤مج يٌٚمغ

 ودمٝمٞمتز وسمٜمت٤مء شمّمتٛمٞمؿ قمغم ىم٤مدرة اآلن اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٗمحؿ صٜم٤مقم٦م أصٌح٧م ،اًمٗمٜمل سم٤معمًتقى يتٕمٚمؼ

 وُمتقؾمتٓم٦م يمٌتػمة ُمٜمت٤مضمؿ وُمٜم٤مـمؼ ـمـ ُماليلم رةتقمِم إٟمت٤مج سمٓم٤مىم٦م ُمٙمِمقوم٦م ومحؿ ضمؿُمٜم٤م وإدارة

 طم٤مًمًٞمت٤م ودمترى ،احلجتري اًمٗمحتؿ وومترز همًؾ قمغم واًم٘مدرة اًمت٘مٜمٞم٤مت سم٤مؾمتٛمرار شمرشمٗمع - احلجؿ

  -(8) األرض حت٧م هم٤مز وإمم ؾم٤مئؾ إمم اًمٗمحؿ حتقيؾ أقمامل

 يتقم سملم اًمٗمحؿ قمكم االقمتامد طأٟمام شمٖمػم ٟمتّمقر دمٕمٚمٜم٤م أاَل  جي٥م اًمتحريم٤مت هذه ُمثؾ أن إال

 اًمٓم٤مىمت٦م إٟمتت٤مج ُمّمت٤مدر أٟمتامط سمتٖمٞمتػم يمثػًما اًمٗمحؿ شم٠مصمر قمدم يتقىمع  IEA دراؾم٦م ومٌح٥ًم وًمٞمٚم٦م،

 اًمّملم، ذم اًمٓم٤مىم٦م إٟمت٤مج ذم   األول سم٤معمريمز وُمٜمٗمرًدا ُمؽمسمًٕم٤م اًمٗمحؿ ومًٞمٔمؾ ،م 8636 قم٤مم سمحٚمقل

 وًمتذًمؽ، اًمٜمقويت٦م- واًمٓم٤مىمت٦م ري٤محاًم ـم٤مىم٦م وسمخ٤مص٦م يرشمٗمع ؾمقف اًمٌديٚم٦م اعمّم٤مدر ُمِم٤مريم٦م أن إال

 اًمًتٙم٤من وزيت٤مدة اًمتٜمٛمٞمت٦م حتدي٤مت ُمقاضمٝم٦م ُمـ اًمّملم ؾمتٛمٙمـ اًمتل اًمرئٞمًٞم٦م األداة متثؾ وم٤مًمٓم٤مىم٦م

  حت٘مٞمؼ ُمـ اًمّملم شمتٛمٙمـ ومٚمـ اًمٓم٤مىم٦م ذم ُمًتدام شمٓمقر هٜم٤مك يٙمـ مل وإذا اعمٕمٞمِم٦م، ُمًتقى ورومع

                                                 
حسز، ؾحِؼدس ( خحٌذ ػرذ جٌك١ّذ ِكّذ : جلطصدحد٠حش جٌطحلدس جٌؾّغد١س فدٟ ِصدش، سعدحٌس دوطدٛسجٖ غ١دش ِٕؾدٛسز، و١ٍدس جٌطؿد3)

 .   224 - 223َ،  صـ صـ  2212ػ١ٓ ؽّظ، 

 .   2َ، صـ  2222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد فرشج٠ش 4)
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 ُمّمت٤مدر ُمتـ اًمٓم٤مىمت٦م أن آؾمتٞم٤م دول ُمـ وهمػمه٤م اًمّملم ُمـ يمؾ شمرى وهلذا ُمًتداُم٦م- شمٜمٛمٞم٦م

 أن شمقىمتع سمِمت٠من وسمخ٤مصت٦م ،(1) اًمٓم٤مىم٦م ُمّم٤مدر ذم االؾمتداُم٦م ًمتح٘مٞمؼ رضورًي٤م ظمٞم٤مًرا شمِمٙمؾ ٟمقوي٦م

 ُمتـ يمتؾ ُمّمتدره٤م ؾمتٞمٙمقن اًم٘مت٤مدُملم اًمٕم٘متديـ ظمالل اعمٚمقصم٦م االٟمٌٕم٤مصم٤مت ذم  اًمْمخٛم٦م اًمزي٤مدة

  -(8)وأُمريٙم٤م اًمّملم

 وؿمتامل واًمِمتامل رقتاًمِمت ؿمتامل ذم اًمٌتؽمول ُمقارد رتومتٜمتِم اًمٜمٗمط اؾمتخراج جم٤مل ذم أُم٤م

 األظمتػمة اًمًتٜمقات ذم  اًمًت٤مطمكم اًم٘مت٤مري اًمرصٞمػ ذم ًمٚمٌؽمول واومر اطمتٞم٤مـمل وُيقضمد ،اًمٖمرب

 سمًت٥ٌم - ٟمًتًٌٞم٤م يمٌتػمة إٟمجت٤مزات اًمّمتلم ذم واؾمتتخراضمٝمام واًمٖمت٤مز اًمٌؽمول قمـ اًمتٜم٘مٞم٥م طم٘مؼ

 يمٌتػمة يمٛمٞمت٦م الداًمٌ شمًتقرد ًمذا اًمّملم ذم    قمٚمٞمٝم٤م اًمٓمٚم٥م إٟمت٤مضمٝم٤م يٙمٗمك ال ُمٜمٝم٤م اعمقارد حمدودي٦م

 -(3) االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق اطمتٞم٤مضم٤مت ًمًد ُمٜمٝم٤م

 اعمًتتقردات ارشمٗمٕمت٧م وىمتد ،م 1443 قمت٤مم ذم األومم ًمٚمٛمترة اًمٜمٗمط سم٤مؾمتػماد اًمٌالد سمدأت

 اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن ُمتـ اًمًتٞمٜمٞم٤مت ُمٜمتّمػ ُمٜمذُ  اًمّملم يم٤مٟم٧م وًم٘مد - احللم ذًمؽ ُمٜمذُ  طم٤مد سمِمٙمؾ

 سمرُمٞمؾ ُمٚمٞمقن 305 طمقازم احلديث٦م اًمًٜمقات ذم ٤مإٟمت٤مضمٝم سمٚمغ طمٞم٨ُم  ،آؾمٞم٤م ذىمل ذم ًمٚمٜمٗمط ُمٜمت٩م أيمؼم

 طمٞم٨ُم  اإلٟمت٤مج طمجؿ دائاًم  يتج٤موز اًمٓمٚم٥م يم٤من وم٘مد ،اإلٟمت٤مج ذم اًمتقؾمع ُمـ اًمرهمؿ وقمغم ،اًمٞمقم ذم

 ،يقُمًٞمت٤م سمرُمٞمتؾ 304 إمم سمرُمٞمتؾ ُمٚمٞمقن 107 ُمـ م 1440 قم٤مم وطمتك م 1431 سملم ُم٤م اًمٓمٚم٥م ىمٗمز

 وًم٘متد ،اًمٞمتقم ذم سمرُمٞمتؾ ُمٚمٞمتقن 605 ممإ وصؾ طمٞم٨ُم  صم٤مٟمٞم٦م ُمرة شمْم٤مقمػ م 8660 قم٤مم وسمحٚمقل

 صم٤مًمت٨م اآلن وشُمٕمتد ،م 8663 قمت٤مم ذم اًمٕمت٤ممل ذم ًمٚمٜمٗمط ُمًتٝمٚمؽ أيمؼم يمث٤مين اًمٞم٤مسم٤من اًمّملم ؾمٌ٘م٧م

 ُمتـ % 16ُمتـ أيمثر طم٤مًمًٞم٤م اًمّملم وشمًتقرد - واًمٞم٤مسم٤من اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد ًمٚمٜمٗمط ُمًتقرد أيمؼم

  -(1) اًمٜمٗمٓمٞم٦م إُمداداهت٤م

                                                 
(1) Zeng Wenxing, "The Role of Nuclear Power for a Sustainable Development in China", 

ILK-Symposium "Opportunities and Risks of Nuclear Power", ibid. 

ػردذ جٌغدوَ  : لجٌطحلدس ج٠ٌٕٚٛدس جٌغد١ٍّس ٚأ٘دذجف جٌط١ّٕدس جٌّغدطذجِسل، ِدإضّش جٌرطدشٚي ٚجٌطحلدس ل ج٘طّحِدحش ػدحٌُ  ( س ح2)

 َ . 2225َّٚ٘ٛ أِس ل، و١ٍس جٌكمٛق ؾحِؼس جٌّٕصٛسز، ئذش٠ً 

 .   53( ِحوٗ ٌٚٝ ؾ١ْٛ : جألػّحي جٌطؿحس٠س جٌص١ٕ١س، ِشؾغ عحذك، صـ 3)

 .   56ٚسجء جٌطحلس، ِشؾغ عحذك، صـ ( ٕ٘ش٠ه وش٠فص : جٌص١ٓ ضغؼٝ 1)
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 ُمتـ ؾمتٜم٦م 11 عمدة ؾمٜمقًي٤م ـمـ ُمٚمٞمقن 116 اخل٤مم اًمٜمٗمط ُمـ اًمّملم إٟمت٤مج طمجؿ دم٤موز وًم٘مد

 شمٓمتقر أدى وىمتد اًمٕمت٤ممل- ذم ًمٚمٜمٗمط ُمٜمت٩م أيمؼم ظم٤مُمس اًمّملم أن يٕمٜمل مم٤م ،م 8662 إمم م 1442

 اعم٤ميمٞمٜمت٤مت صتٜم٤مقم٦م ُمثتؾ اًمٕمالىم٦م ذات واًمّمٜم٤مقم٤مت اعمحكم االىمتّم٤مد شمٜمٛمٞم٦م طمٗمر إمم اًمٜمٗمط صٜم٤مقم٦م

 14،3 اًمٓمٌٞمٕمتل اًمٖمت٤مز ُمتـ اًمّمتلم إٟمت٤مج طمجؿ غوسمٚم - واعمقاصالت واًمٜم٘مؾ واًمٗمقالذ واحلديد

  -(1) م 8662 قم٤مم ُمٙمٕم٥م ُمؽم ُمٚمٞم٤مر

 واردات نأ    International Energy Agency (IEA)  اًمدوًمٞمت٦م اًمٓم٤مىمت٦م ويم٤مًمت٦م شمتٜمٌت٠م   

 1،1 سمت ُم٘م٤مرٟم٦م وذًمؽ م 8636 قم٤مم ذم يقُمًٞم٤م سمرُمٞمؾ ُمٚمٞمقن 13،1 إمم شم٘مٗمز ؾمقف اًمٜمٗمٓمٞم٦م اًمّملم

 ُمٚمٞمتقن 1 ،م 8664 قمت٤مم ذم اًمتٜمٗمط ُمتـ اًمّملم إٟمت٤مج سمٚمغ وىمد - م 8664 قم٤مم ذم سمرُمٞمؾ ُمٚمٞمقن

 ذم اًمّمتلم وشمّمتٜمػ - ذاشمتف اًمٕمت٤مم ذم      اًمّمٞمٜمل االؾمتٝمالك ُمـ %06 ُمـ أىمؾ أي يقُمًٞم٤م سمرُمٞمؾ

 قم٤مم إلطمّم٤مءات وومً٘م٤م وذًمؽ اًمٜمٗمٓمٞم٦م االطمتٞم٤مـم٤مت ُمـ اًمٗمرد ٟمّمٞم٥م طمٞم٨ُم  ُمـ قم٤معمًٞم٤م 01 اًمؽمشمٞم٥م

 -(8) م 8660

 ذم اًمٌديٚمت٦م اًمٓم٤مىمت٦م أسمحت٤مث ووع إزم اًمدول ُمـ اًمٙمثػم اًمٜمٗمط أؾمٕم٤مر ذم اًمزي٤مدة دومٕم٧م ًم٘مد

 ذم اعمت٘مدُمت٦م اعمرايمتز واًمّمتلم أعم٤مٟمٞمت٤م ُمتـ يمتؾ حتتؾ اعمج٤مل هذا وذم اًم٘مّمقى، األوًمقي٤مت ُمرشم٦ٌم

 قمتـ دوالر ُمٚمٞم٤مر 8 سمٜمحق يزيد ُم٤م وهق ،م 8660 قم٤مم ذم دوالر ُمٚمٞم٤مر 2 سمٜمحق اًمٓم٤مىم٦م اؾمتثامرات

 - (3) م8661 قم٤مم ذم اؾمتثامراهتام

 ُمتـ ظم٤مصت٦م ،ُمٝمٛمت٦م ُمًت٤ممه٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمـ اًمّملم اطمتٞم٤مضم٤مت شمٚمٌٞم٦م ذم اًمٖم٤مز ُم٤ًممه٦م شُمٕمد سمٞمٜمام

 شمٕمزيتز ذم أيًْمت٤م خيتدم وهذا ،اًمقـمٜمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ؾمٞم٤مؾم٦م ذم طم٤مؾماًم  دوًرا اًمٖم٤مز يٚمٕم٥م ،سمٞمئٞم٦م ٟمٔمر ضمٝم٦م

 يم٤مومًٞم٤م عمحكما اًمٖم٤مز إٟمت٤مج ُيٕمد ًمـ ومّم٤مقمًدا م 8616 قم٤مم ُمـ وسمدًءا - اعمًتقرد اًمقىمقد قمغم اقمتامده٤م

  ُمـ شمٜمتٝمل أن سمٛمجرد م 8662 قم٤مم ذم اعم٤ًمل اًمٖم٤مز سم٤مؾمتػماد وؾمتٌدأ ،اًمّملم اطمتٞم٤مضم٤مت ًمتٚمٌٞم٦م

                                                 
 .   2َ،  صـ  2222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد فرشج٠ش 2)

(3) Lee Hudson Teslik, "China- Gulf Economic Relations ", Council on Foreign Relations, 

June402225,p.1. 

لسل، ِإضّش جٌرطشٚي ٚجٌطحلس ل ج٘طّحِحش ػدحٌُ ( ِكّذ ِصطفٟ جٌخ١حط  : لجٌطحلس جٌرذ٠ٍس ٚدٚس٘ح فٟ ضأ١ِٓ ِصحدس جٌطح4)

 َ .  2225َّٚ٘ٛ أِس ل، و١ٍس جٌكمٛق ؾحِؼس جٌّٕصٛسز، ئذش٠ً 
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 يمتام ،Province Guangdong  ل دوٟمتغ ضمقاٟمتغ ل   ُم٘م٤مـمٕمت٦م ذم اعم٤ًمل ًمٚمٖم٤مز حمٓم٦م أول إٟمِم٤مء

 شمِمتٙمؾ نأ اعمتقىمتع وُمتـ - اًمِمت٤مـم  ـمتقل قمتغم اعمحٓم٤مت ُمـ يم٤مُمٚم٦م ؾمٚمًٚم٦م إٟمِم٤مء ذًمؽ يتٌع أن يتقىمع

 وقمغم - اًمٙمكم اًمّمٞمٜمل االؾمتٝمالك جمٛمقع ُمـ %16 إمم م 8680 قم٤مم سمحٚمقل اًمٖم٤مز ُمـ اعمًتقردات

 اعمحٞمط قمغم اعمٓمٚم٦م آؾمٞم٤م ُمٜمٓم٘م٦م سمالد وٛمـ ُمـ اعم٤ًمل اًمٖم٤مز ُمـ ُمًتقرداهت٤م ُمٕمٔمؿ ؾمت٠ميت األرضمح

 سمٕمض ـُ ؿمح يتؿ ىمد وًمٙمـ ،رىمٞم٦متاًمِم وشمٞمٛمقر وسمروٟم٤مي وُم٤مًمٞمزي٤م وإٟمدوٟمٞمًٞم٤م أؾمؽماًمٞم٤م ُمثؾ اهل٤مدي

    -(1) أيًْم٤م اًمٞمٛمـ ُمـ ورسمام ،وقمامن وإيران ىمٓمر ُمثؾ اًمٕمري اخلٚمٞم٩م سمٚمدان ُمـ اًمٖم٤مز

 شمْمتؿ اًمٓم٤مىمت٦م ًمتتقومػم رئٞمًٞم٦م ُمِم٤مريع قمنمة شمٜمٗمٞمذ ذم م 8660 قم٤مم ذم اًمّملم ذقم٧م وىمد

 اإلىمٚمٞمٛمل اعمِمؽمك اإلٟمت٤مج روعتوُمِم اًمٗمحؿ سمقىمقد ( األومران ) اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمرضمؾ إصالح ُمنموع

 وُمنمتوع واًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م اعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمت٦م اعمٕمدات ًمٜمٔم٤مم اًمٓم٤مىم٦م شمقومػم روعتوُمِم ٙمٝمرطمراري٦ماًم ًمٚمٓم٤مىم٦م

 اًمٗم٤مئْمت٦م احلترارة اؾمتتخدام وُمنمتوع وشمٌديٚمتف اًمٌتؽمول شمتقومػم روعتوُمِمت اخلياء اإلو٤مءة

 يتح٘متؼ أن اعمتقىمتع وُمـ احلٙمقُمٞم٦م ًمٚمٝمٞمئ٤مت اًمٓم٤مىم٦م شمقومػم وُمنموع ًمٚمٓم٤مىم٦م اعمقومر اًمٌٜم٤مء وُمنموع

 شمتقومػم ُمِمت٤مريع شمٜمٗمٞمتذ سمٗمْمؾ م 8616 قم٤مم سمحٚمقل اعمٕمٞم٤مري اًمٗمحؿ ُمـ ــم ُمٚمٞمقن 816 شمقومػم

 -(8) هذه اًمٓم٤مىم٦م
 

  : ايمتارم اجلدول دم اظمبكم ايمـحو فمعم ايمصكم دم ايمطاومة وضع سمؾخقص ويؿؽن

                                                 
  55 - 57لس، ِشؾغ عحذك، صـ صـ ( ٕ٘ش٠ه وش٠فص، ضشؾّس ِٙح صحٌف خضش : جٌص١ٓ ضغؼٝ ٚسجء جٌطح1)

 .  2َ، صـ  2225( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد أغغطظ 2)
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 ان يٍ اث انطاقح (وضع19) رقى جذول

 انقًُت املىظىع
 ِىحفة طٓ ِو١٠ٓ 712 1222َ جٌٕفظ ػٍٝ جٌطد ِؼذي

 %4.5 1222َ ـ 1252 جٌفطشز خوي جٌٕفظ ػٍٝ ٍدجٌط ّٔٛ ِؼذي

 %7.2 2212َ ـ 1222 جٌفطشز خوي جاللطصحدٞ جٌّٕٛ ِؼذي

 ِىحفة طٓ ١ٍِْٛ 1356 2212َ ػحَ جٌٕفظ ػٍٝ جٌطد ِؼذي

 %3.5 2212َ ـ 1222 جٌفطشز خوي جٌٕفظ ػٍٝ جٌغٕٛٞ جٌّٕٛ ِؼذي

 2225   2222   1223    ( ذش١ًِ ١ٍِْٛ ) جٌٕفظ ِٓ ج١ٌِٟٛ جٌطٍد قؿُ

     2         3          4 

 2225   2222   1223  ١ِٛ٠اح( ذش١ًِ ١ٍِْٛ ) جٌٕفظ ئٔطحؼ ضٛلؼحش

2.2         3.2      3.3 

 2225    2222   1223   ( ذش١ًِ ١ٍِْٛ ) ١ِٛ٠اح جٌٕفظ ٚجسدجش صحفٟ ضٛلؼحش

   2.1      1.2       1.5 

 )                      اًمتدوزم اًمٜمٔمت٤مم ذم ًمٚمّمتلم اعمًتت٘مٌٚمٞم٦م ٙم٤مٟم٦ماعم :احلي فمبد ؽمؾقم اظمصدر:ويمقد

  - 38 صت ،ؾم٤مسمؼ ُمرضمع ،( م 8616 – 1423

 ،يمٛمًتقرد اًمٜمٗمط أؾمقاق ذم ىمّمػمة ومؽمة ُمٜمذُ  دظمٚم٧م اًمّملم أن قمغم اًم٤ًمسمؼ اجلدول ويدًمٜم٤م

 ٕمتدسم اًمٜمٗمٓمٞمت٦م اًمتقاردات طمجتؿ طمٞمت٨م ُمتـ اآلؾمٞمقي٦م اًمدول سملم اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم اًمّملم وؾمتحتؾ

 اًمتقاردات ُمتـ اًمّمتلم اطمتٞم٤مضمت٤مت أن اعمتتقاومرة األرىم٤مم ُمـ يتْمح إذ ،اجلٜمقسمٞم٦م ويمقري٤م اًمٞم٤مسم٤من

 اًمٜمٗمٓمٞمت٦م اًمتقاردات ؾمتّمتؾ سمٞمتٜمام ،يقُمًٞمت٤م سمرُمٞمؾ ُمٚمٞمقن 1،3 إمم ؾمتّمؾ ،م 8660 قم٤مم اًمٜمٗمٓمٞم٦م

  - ُمًٞم٤ميق سمرُمٞمؾ ُمٚمٞمقن 8،1 اجلٜمقسمٞم٦م وًمٙمقري٤م يقُمًٞم٤م سمرُمٞمؾ ُماليلم 0،3 إمم ٟمٗمًٝم٤م اًمًٜم٦م ذم اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م

 م1423 قم٤مم اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م إٟمت٤مج طمٞم٨م ُمـ قم٤معمًٞم٤م اًمت٤مؾمٕم٦م اعمرشم٦ٌم حتتؾ اًمّملم يم٤مٟم٧م ًم٘مد

 قمغم اعمٙم٤مٟم٦م طم٤ًمب ًمٙمـ ،ؾم٤مقم٦م . يمٞمٚمقواط ُمٚمٞم٤مر 801،1 جمٛمققمف ُم٤م اًمًٜم٦م شمٚمؽ ذم أٟمتج٧م إذ 5

 - وسم٤ميمًتت٤من اهلٜمتد وراء شم٘متػ جيٕمٚمٝمت٤م اًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م اًمٓم٤مىمت٦م ُمتـ اًمٗمترد اؾمتتٝمالك ُمٕمدل أؾم٤مس

 شمًتتدقمل %16 سمٜمًت٦ٌم االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق ُمٕمدل زي٤مدة أن ذم اًمّملم ذم اًمٓم٤مىم٦م ُمِمٙمٚم٦م تٚمخصوشم

  -(1) %11 – 13 سملم ُم٤م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمـ اإلٟمت٤مج زي٤مدة

                                                 
 .  52(، ِشؾغ عحذك،صـ 2212َ – 1275)كٟ:جٌّىحٔس جٌّغطمر١ٍس ٌٍص١ٓ فٟ جٌٕظحَ جٌذٌٟٚ( ١ٌٚذ ع١ٍُ ػرذ ج1ٌ)
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 قمت٤مم هن٤ميت٦م ذم  شمٓمقًرا اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م صٜم٤مقم٦م ىمٓم٤مقم٤مت أهع هل اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م صٜم٤مقم٦م

 اًمٓم٤مىمت٦م وسمٚمٖم٧م ،يمٞمٚمقوات ُمٚمٞمقن 266 يمٚمٝم٤م ًمٌالدا ذم اعمريم٦ٌم اعمقًمدات ؾمٕم٦م دم٤موزت ،م 8662

 إن - اًمٕم٤ممل ذم اًمث٤مين اعمريمز حتتؾ وهل ،ؾم٤مقم٦م . يمٞمٚمقوات شمريٚمٞمقٟم٤مت 3،8222 اعمقًمدة اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 اعمقًمتدات ؾمتٕم٦م وشمٌٚمتغ - اًمٙمٝمرطمراريت٦م اًمٓم٤مىم٦م ىمٓم٤مع هق اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م صٜم٤مقم٦م ىمقام

 5 اًمٕمت٤ممل ذم األول اعمريمز حتتؾ وهك ،يمٞمٚمقوات ٚمٞمقنُم 110 اًمٙمٝمرُم٤مئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م سمٛمحٓم٤مت اعمريم٦ٌم

 حمٓمت٤مت إٟمِمت٤مء وؾمتٞمتؿ ،يمٞمٚمتقوات ُماليتلم 3،30 اًمٙمٝمرٟمقويت٦م سم٤مًمٓم٤مىمت٦م اعمقًمدات ؾمٕم٦م وشمٌٚمغ

 اًمِمتٌٙم٤مت سمٜمت٤مء دظمتؾ - م 8686 قمت٤مم ىمٌتؾ يمٞمٚمتقوات ُمٚمٞمتقن 31 ىمتدراهت٤م أظمترى يمٝمرٟمقوي٦م

 اًمرئٞمًٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م اًمِمٌٙم٦م ٛمؾشمتح - اًمّملم شم٤مريخ ذم األهع هل شمٓمقر ُمرطمٚم٦م أيًْم٤م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

 ،واعمٜمت٤مـمؼ ًمٚمٛم٘م٤مـمٕمت٤مت اًمٕمت٤مسمرة اًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م اًمٓم٤مىم٦م وحتقيؾ ٟم٘مؾ ُمٝمٛم٦م ومقًم٧م يمٞمٚمق 066 سمجٝمد

 اًمٓم٤مىمت٦م صٜم٤مقم٦م دظمٚم٧م اآلن وطمتك - اًمٙمٛمٌٞمقشمر قمغم اقمتامًدا اعمت٘مدم اًمتحٙمؿ أمتت٦م ٟمٔم٤مم ويًتخدم

 اًمْمتخٛم٦م اعمقًمتدات ُمتـ تجمٛمققمت٤م وضمقد ُمالحمٝم٤م أسمرز ُمـ ضمديدة ُمرطمٚم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م

  -(1) واألمتت٦م اًمٕم٤مزم ومقق واًمْمٖمط اًمٙمٌػمة اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م واًمِمٌٙم٤مت اًمٙمٌػمة اًمٙمٝمرسم٤مء وحمٓم٤مت

 سمحٚمتقل إٟمتف ل : ًمٚمٓم٤مىمت٦م اًمدوًم٦م سمٛمّمٚمح٦م اًمٌحقث ُمٕمٝمد رئٞمس ل شمِمق يقن شمِم٤مٟمغ ل وىم٤مل

 ٕمامئت٦موأرسم ُمٚمٞمت٤مر طمتقازم اًمّمتلم ذم اًمٓم٤مىمت٦م عمقًمتدات اًمتّمٛمٞمٛمٞم٦م اًم٘مدرة ؾمتٌٚمغ ،م 8610 ؾمٜم٦م

 ؾمتٞمتؿ ،م 8610 ؾمتٜم٦م إمم 8611 ؾمٜم٦م ُمـ اًمٗمؽمة ذم أٟمف ُيٕمٜمك وهذا ،يمٞمٚمقوات     ُمٚمٞمقن وصمالصملم

 ُمتـ يمٞمٚمتقوات ُمٚمٞمقن ُم٤مئ٦م ُمٜمٝم٤م - يمٞمٚمقوات ُمٚمٞمقن أرسمٕمامئ٦م سمًٕم٦م إو٤مومٞم٦م ـم٤مىم٦م ُمقًمدات شمريمٞم٥ُم 

 وصمالصمتقن وؾمتت٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞمت٦م اًمٓم٤مىمت٦م ُمـ يمٞمٚمقوات ُمٚمٞمقن وصمالصمقن وؾمت٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م

 اًمريت٤مح ـم٤مىمت٦م ُمتـ يمٞمٚمتقوات ُمٚمٞمتقن وؾمتقن وصمامٟمٞم٦م اًمٙمٝمروٟمقوي٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمـ يمٞمٚمقوات ٚمٞمقنُم

  - اًمٙمٝمروهم٤مزي٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمـ يمٞمٚمقوات ُمٚمٞمقن قمنم وؾمت٦م اعُمتجددة واًمٓم٤مىم٦م

 اًمٓم٤مىمتت٦م ؾمتتٕم٦م طمٞمتت٨ُم  ُمتتـ اًمٕمتت٤ممل ذم األومم اعمرشمٌتت٦م اًمّمتتلم حتتتتؾ أن ل سمٞمٜمتتغ ضمٞمتت٤مٟمغ ل ويتقىمتتع

 -(8) يمٞمٚمقوات ُمٚمٞمقن وصمالصمقن شمًٕم٦م ىمدره٤م إمج٤مًمٞم٦م ٕم٦مسمً ،م 8610 ؾمٜم٦م سمحٚمقل اًمٙمٝمروٟمقوي٦م

                                                 
 .   2َ، صـ  2222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد فرشج٠ش 1)

 .  65 - 67َ، صـ صـ   2211( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ٠ٕح٠ش 1)
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 :(1) م 2015 – 2011 ؽمـة من ايمػؼمة دم ايمطاومة يمتـؿقة أهداف فمدة ايمصكم وضعت يمؼد

  . وسمـؿقتفا األضمػورية يمؾطاومة ايمػَعال االؽمتخدام : أواًل  

 ٞمتفشمقضم قمتغم احلٙمقُمت٦م ؾمتٕمٛمؾ - اًمّملم ذم ًمٚمٓم٤مىم٦م األؾم٤مد اعمقرد هل األطمٗمقري٦م اًمٓم٤مىم٦م 

 اًمتٜم٘مٞمت٥م قمٛمٚمٞم٤مت ريعتوشمً ،اًمٗمحؿ شمٕمديـ ىمٓم٤مع ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م اًمنميم٤مت إُمٙم٤مٟمٞم٤مت ًمتٓمقير اجلٝمقد

 - احلراري٦م اًمٓم٤مىم٦م شمٓمقير ودومع اًمٓمٌٞمٕمل واًمٖم٤مز  اًمٜمٗمط قمـ

  . األضمػورية نمغم ايمطاومة موارد سمـؿقة سمرسيع : شماكًقا 

 اًمٓم٤مىمت٦م داماؾمتتخ شمٕمزيتز ،واًمٙمٝمروٟمقويت٦م اًمٙمٝمروُم٤مئٞمت٦م اًمٓم٤مىمت٦م حمٓمت٤مت سمٜم٤مء دقمؿ شمنيع

 ٟمًت٦ٌم شمّمؾ ًمٙمل ،ؾمٚمٞمؿ ٟمحق قمغم احلٞمقي٦م واًمٓم٤مىم٦م اًمِمٛمًٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م اًمري٤مح ـم٤مىم٦م ُمٜمٝم٤م ،اعُمتجددة

  - م 8610 ؾمٜم٦م سمحٚمقل اًمّملم ذم اًمٓم٤مىم٦م اؾمتٝمالك ُمـ %11 ُمـ أيمثر إمم األطمٗمقري٦م همػم اًمٓم٤مىم٦م

 وشمقومػمهت٤م ٦ماًمٓم٤مىمت عمقارد يمٗم٤مءة أيمثر شمقزيع أضمؾ ُمـ ،ايمطاومة كؼل ؾمبؽات زمـاء سمعزيز شمايمًثا: 

      - ًمٚمٌالد

  . يمؾطاومة اجلديدة ايمتؽـويموصمقا واؽمتخدام سمطوير سمعزيز : رازمًعا 

 اعمتٓمٚمٌت٤مت أؾمت٤مس قمتغم ُمت٘مدُمت٦م ـم٤مىمت٦م شم٘مٜمٞمت٤مت وشمٓمتقير ًمٌح٨م وشمٙمثٞمٗمٝم٤م اجلٝمقد شمٕمزيز 

  - احل٤مًمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م

  . االكبعاشمات وختػقض ايمطاومة سموهمغم سمعزيز طمامًسا: 

 ظمتالل ُمتـ اًمٓم٤مىمت٦م اؾمتتٝمالك إدارة وشمٕمزيز ،واؾمتخداُمٝم٤م اًمٓم٤مىم٦م اؾمتٙمِم٤مف ومٕم٤مًمٞم٦م زي٤مدة 

 اٟمٌٕمت٤مث وشم٘مٚمٞمتؾ اًمرئٞمًتٞم٦م اعمجت٤مالت ذم اًمٓم٤مىمت٦م شمقومػم دقمؿ ،ُمٙمثٗم٦م سمّمقرة اًمٓم٤مىم٦م ُمقارد شمٜمٛمٞم٦م

 - اعمتقازٟم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وحت٘مٞمؼ اعمٚمقصم٤مت

 . ايمطاومة جمال دم ايمدورم ايمتعاون سمعزيز : ؽمادؽًما 

 ذم واًمتٕمت٤مون اخلت٤مرج قمغم االٟمٗمت٤مح وشمقؾمٞمع ٞمؼشمٕمٛم 5 اًمّملم ظم٤مرج ذم اًمٓم٤مىم٦م شمٜمٛمٞم٦م شمٕمزيز 

  - اًمٓم٤مىم٦م دم٤مرة وشمقؾمٞمع اًمٓم٤مىم٦م جم٤مل

                                                 
 .   65(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 2)
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  . ايمطاومة كظام إصالح سمدفمقم : ؽمازمًعا 

 ذم واًميتيٌٞم٦م اعم٤مًمٞمت٦م اعمجت٤مالت ذم ،اًمٓم٤مىمت٦م ٟمٔمت٤مم إلصالح اًمالزُم٦م اآلًمٞم٤مت اؾمتٙمامل  

 اعمًتتداُم٦م اًمتٜمٛمٞمت٦م دقمؿ ذم ٝمؿيً سمام ،اًمٓم٤مىم٦م إدارة وٟمٔم٤مم ريٕملتاًمتِم اًمٌٜم٤مء وشم٘مقي٦م ،اًمٓم٤مىم٦م ؾمقق

  - اًمّملم ذم اًمٓم٤مىم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م

ًٌت٤م %16 سمٜم٦ًٌم اًمٓم٤مىم٦م اؾمتٝمالك زاد وىمد  وطمتتك م 8666 قمت٤مم ُمتـ اًمٗمتؽمة ذم ؾمتٜمقًي٤م شم٘مري

 وهتذه - اعم٤موتٞملم اًمٕم٘متديـ ظمتالل ًمٚمزي٤مدة اًمًٜمقي اعمٕمدل ُمثكم قمغم يزيد ُم٤م وهق ،م8660قم٤مم

 اًمّمتلم أضمتؼمت ،اًمث٘مٞمؾ اًمتّمٜمٞمع قمـ رئٞمز سمِمٙمؾ اًمٜم٤ممج٦م ،اًمٓم٤مىم٦م اؾمتٝمالك ذم اعمٗم٤مضمئ٦م اًمزي٤مدة

٤ًٌم %26 ًمًد اًمٗمحؿ ُمـ اعمقًمدة اًمٓم٤مىم٦م قمغم اقمتامده٤م زي٤مدة قمغم  وىمتد - ًمٚمٓم٤مىم٦م اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م ُمـ شم٘مري

 اًمًتٜمقات ظمتالل اًمْمتٕمػ سمحقازم اًمٙمرسمقن أيمًٞمد صم٤مين هم٤مز اٟمٌٕم٤مصم٤مت ُمـ اًمّملم قمقادم زادت

  - اًمٕم٤ممل ذم اعمٜم٤مخ شمٖمػم إزاء اًم٘مٚمؼ ومٞمف يزداد وىم٧م ذم األظمػمة اًم٧ًم

 االىمتّمت٤مدي اًمٜمٛمتق عمقاصتٚم٦م اًمٓم٤مىمت٦م شمتقومػم ذم اعم٤مصمتؾ اًمتحدي سمٕمٔمؿ اًمّمٞمٜمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة وشم٘مر

 اًمًتٜمقات ُمتدى وقمغم – اعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م – اًمٜمٔمٞمٗم٦م راءتاخلْم سم٤مًمٓم٤مىم٦م أي ،ممٙمٜم٦م ـمري٘م٦م سم٠مٟمٔمػ

 ُمٌتٙمترة ٤مئؾوؾمت قمتغم احلّمقل إمم   ،اًمدوزم اًمٌٜمؽ ُمـ سمٛم٤ًمٟمدة ،اًمّملم ؾمٕم٧م األظمػمة رتاًمٕمِم

 -(1) اًمٓم٤مىم٦م اؾمتخدام يمٗم٤مءة وشمٜمٛمٞم٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمّم٤مدر ًمتٓمقير

 اعُمتجتددة اًمٓم٤مىمت٦م ىم٤مٟمقن ًمتٗمٕمٞمؾ ُم٤ٌمذة يمٜمتٞمج٦م اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمٓم٤مىم٦م جم٤مل ذم األٟمِمٓم٦م هذه وشم٠ميت

 ًمالؾمتثامر ُمًت٘مٓم٥م ىم٤مٟمقن ل سم٠مٟمف اخلؼماء ووصٗمف ،م 8660 ومؼماير ذم اًمّمٞمٜمل اًمؼمعم٤من أىمره اًمذي

 أن ُمٌٙمتر وىمت٧م ذم اًمّمتٞمٜمٞمقن اعمًئقًمقن أدرك وم٘مد - ل اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمٓم٤مىم٦م جم٤مل ذم ضمٜمٌلواأل اعمحكم

 اىمتّمت٤مدًي٤م يمؼمى ومقائد قمٜمف ؾمتٜمت٩م واعُمتجددة اًمٗمَٕم٤مًم٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمقارد اؾمتخدام إمم االٟمت٘م٤مل شمٕمجٞمؾ

 سمًت٥ٌم ًمتٞمس ،ُمٜمتف ُمٗمتر وال رضوري اًمتحتقل هتذا أن اًمّمتٞمٜمٞمقن أي٘مـ وىمد ،وسمٞمئًٞم٤م واضمتامقمًٞم٤م

  واعمخ٤مـمر ًمٚمتٙم٤مًمٞمػ اعمتقاصؾ اًمٜمًٌل االرشمٗم٤مع سم٥ًٌم وًمٙمـ ،احلٗمري اًمقىمقد اردُمق اوٛمحالل

                                                 
 .   216طحلس جٌؾّغ١س فٟ ِصش، ِشؾغ عحذك، صـ ( خحٌذ ػرذ جٌك١ّذ ِكّذ : جلطصحد٠حش ج1ٌ)
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 أىمتره اًمتذي اًم٘مت٤مٟمقن ويْمتع ،جم٤مٟمٞمت٦م ُمتقارد واعم٤مء واًمِمٛمس وم٤مًمريح ،سم٤مؾمتخداُمف اعمرشمٌٓم٦م

 ـم٤مىمت٦م قمتغم اًمؽميمٞمتز ُمتع ،سم٠مٟمقاقمٝم٤م اًمٌديٚم٦م اًمٓم٤مىم٦م اؾمتخدام قمغم اًمّمٞمٜمٞملم شمِمجع طمقاومز اًمؼمعم٤من

 -(1) األظمرى اًمٌديٚم٦م سم٤معمّم٤مدر سم٤معم٘م٤مرٟم٦م ٤مشمٙمٚمٗمتٝم ًمرظمص اًمري٤مح

 طمقازم) يقرو ُمٚمٞم٤مر 1-1 طم٤مزت ٨ُم طمٞم اًمٕم٤ممل، ذم اًمٙمرسمقن سمٞمع أؾمقاق أيمؼم ُمـ اًمّملم ٕمدشمُ و

 عمنمتوقم٤مهت٤م ًٕم٤موشمِمتجٞم اُمٌت٤مًذ  اًم دقمت يتقومر ُم٤م وهق ،(اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م آًمٞم٦م ؾمقق إمج٤مزم ُمـ 26%

 - (8) ٟمٔمٞمٗم٦م ُمّم٤مدر ُمـ اًمٓم٤مىم٦م سم٢مٟمت٤مج اخل٤مص٦م

 سمتٓمتقير طم٤مًمًٞمت٤م اًمّمتلم رعتشُمً ،اًمٓم٤مىم٦م ٟم٘مص ىمٞمقد ُمـ االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م حترير ضمؾأ وُمـ

 واجلتزر اعمتد وـم٤مىمت٦م اجلقومٞمت٦م واحلرارة اًمِمٛمًٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م اًمري٤مح ـم٤مىم٦م ُمثؾ ضمديدة ـم٤مىم٦م ُمّم٤مدر

 أول يقم شمٜمٗمٞمذه سمدأ اًمذي لاعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م ىم٤مٟمقن ل حيدد - اعمختٚمٗم٦م اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م اخلّم٤مئص طم٥ًم

 شمٜمٛمٞمت٦م ذم واعمًتتٝمٚمؽ واعم١مؾمًت٦م احلٙمقُمت٦م واًمتزاُمت٤مت ُم١ًموًمٞم٤مت ،رؾمٛمًٞم٤م م 8661 قم٤مم يٜم٤مير

 أهداف سمٜمٔم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م واإلضمراءات اًمًٞم٤مؾم٤مت ُمـ ؾمٚمًٚم٦م حيدد يمام ،اعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م واؾمتخدام

 - اًمّمتدد هذا ذم اًمتٗمْمٞمٚمٞم٦م اًمييٌٞم٦م اعمٕم٤مُمٚم٦م وٟمٔم٤مم ،اعم٤مًمٞم٦م اعمخّمّم٤مت وٟمٔم٤مم ،اإلمج٤مزم احلجؿ

 اؾمتتٝمالك ذم واًمٜمٔمٞمٗمت٦م اجلتقدة اًمٕم٤مًمٞمت٦م اعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م ٟم٦ًٌم رومع قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م قُم٦ماحلٙم وشمٕمٛمؾ

  -(3) م 8686 قم٤مم %10 إمم م 8660 قم٤مم %2 ُمـ اًمٜم٦ًٌم هذه ًمؽمشمٗمع 5 شمدرجيًٞم٤م األوًمٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م

 اعُمتجتددة اًمٓم٤مىمت٦م شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ذم االؾمتثامر ُم٤ٌمًمغ زادت وم٘مد ،اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير جم٤مل وذم

 ُمّمت٤مدر ذم االؾمتتثامر وأصٌح ،اًمّملم ذم ُم٘م٤مـمٕم٦م أًمٗمل أٟمح٤مء مجٞمع ذم ُمٚمحقظ سمِمٙمؾ واعمٜمِمآت

 ُمتـ سمت٤مطمثقن ىمرر وىمد - اًمّمٞمٜمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتحٗمٞمز إؾمؽماشمٞمجٞم٦م ُمـ ضمزًءا اآلن اعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م

 اًمٙمٝمرسمت٤مء ُمتـ ُمٓم٤مًمٌٝم٤م مجٞمع شمٚمٌٞم٦م يٛمٙمـ اًمِمٕم٥م مجٝمقري٦م أن شمِمٞمٜمٖمٝمقا وضم٤مُمٕم٦م ه٤مروم٤مرد ضم٤مُمٕم٦م

  -(1) م 8636 قم٤مم  سمحٚمقل اًمِمٛمًٞم٦م واًمٓم٤مىم٦م ٤محاًمري ـم٤مىم٦م ُمـ

                                                 
 .   225(  جٌّشؾغ جٌغحذك، صـ 1)

(2) Carbon Point (Feb., 2226), "Carbon Point 2226: Towards a Real Global Market".. 

 .   2َ، صـ  2222( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد فرشج٠ش 3)

 .   ١226س فٟ ِصش، ِشؾغ عحذك، صـ ( خحٌذ ػرذ جٌك١ّذ ِكّذ : جلطصحد٠حش جٌطحلس جٌؾّغ1)
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 %،8 ُمتـ أىمؾ يم٤مٟم٧م وم٘مد اًمٙمٝمرسمٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م إٟمت٤مج ذم اعُمتجددة اعمّم٤مدر سم٤مىمل عمِم٤مريم٦م وسم٤مًمٜم٦ًٌم

 م 8662 يٜمت٤مير ذم قمٚمٞمتف يم٤مٟم٧م قمام اًمري٤مح ـم٤مىم٦م ُمـ اعمريم٦ٌم اًم٘مدرة شمْم٤مقمػ ًمٚمٜمٔمر اًمالوم٧م أن إال

 اًمٕمت٤ممل ُمًتقى قمكم اخل٤مُمس اعمريمز اًمّملم هب٤م وحتتؾ م 8663 سمداي٦م ُمٞمج٤موات 0461 إزم ًمتّمؾ

 اًمٙمتؼمى اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمنمتيم٤مت ُمتـ اًمٕمديتد إٟمِمت٤مء سمخالف هذا ،اًمري٤مح    ُمـ اعمريم٦ٌم اًم٘مدرات ذم

 وُمًتتٚمزُم٤مهت٤م، اًمري٤مح شمقرسمٞمٜم٤مت إٟمت٤مج وظمٓمقط اعمّم٤مٟمع ُمـ ًمٚمٕمديد اًمري٤مح ـم٤مىم٦م جم٤مل ذم اًمٕم٤مُمٚم٦م

 -(1)شمٜمٛمٞمتٝم٤م قمغم ضمدًي٤م واًمٕمٛمؾ سمدقمٛمٝم٤م لمسمٙم طمٙمقُم٦م اًمتزُم٧م اًمتل اًمقاقمدة اًمًقق ُمـ ًمتًتٗمٞمد

 سم٘متدرة اًمٌحري٦م اًمري٤مح ًمٓم٤مىم٦م اًمٜمٛمقذضمل اعمنموع شمدؿملم ،م 8616 قم٤مم ُم٤مرس ُمـ 12 ذم

 -(8) ؿم٤مٟمٖمٝم٤مي سمٛمديٜم٦م دوٟمٖمٝم٤مي ضمن ذق ُمٞمٖم٤موات ُم٤مئ٦م

 أيمتقسمر ذم ُأىمٞمؿ اًمذي اًمري٤مح ًمٓم٤مىم٦م اًمدوزم اعمٕمرض ذم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م األوؾم٤مط ُمـ يمثػم وشمقىمٕم٧م

 ُمٚمٞمتقن صمالصمامئت٦م اًمّملم ذم  اًمري٤مح سمٓم٤مىم٦م اعمقًمدة ًمٚمٙمٝمرسم٤مء اإلمج٤مًمٞم٦م اًمًٕم٦م شمتج٤موز نأ ،م 8616

 ،ًمٚمٓم٤مىمت٦م اًمدوًم٦م ُمّمٚمح٦م ٟمنمهت٤م اًمتل اإلطمّم٤مئٞم٤مت وأؿم٤مرت - م 8686 ؾمٜم٦م سمحٚمقل يمٞمٚمقوات

 ،م 8616 ؾمتٜم٦م ذم يمٞمٚمتقوات ُمٚمٞمتقن وصمالصملم مخ٦ًم سمٚمٖم٧م اًمري٤مح سمٓم٤مىم٦م اعمقًمدة اًمٙمٝمرسم٤مء أن إمم

 اًمًٜمقات ذم األىمؾ قمغم أوٕم٤مف صمامٟمٞم٦م ؾمتزداد اًمّملم ذم  اًمري٤مح سمٓم٤مىم٦م اعمقًمدة سم٤مءاًمٙمٝمر أن سمٛمٕمٜمك

  -(3) اًم٘م٤مدُم٦م اًمٕمنم

 قمتـ اًمِمتٛمس ؾمتٓمقع ومؽمات ومٞمٝم٤م شمزيد ال اًمّمٞمٜمٞم٦م األرايض ُمـ %10 أن ُمـ اًمرهمؿ وقمغم

 واًمتقًمٞمتد اعمٞمت٤مه شمًتخلم ألهمتراض اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىمت٦م اؾمتخدام أن إال ،اًمًٜم٦م أوىم٤مت ُمـ 80%

 اعمجٛمٕم٤مت ُمـ ُمرسمع ُمؽم ُمٚمٞمقن 42 اًمّملم ومٚمدى 5 اعمٜم٤مـمؼ هذه ذم ويٙمثر يٜمِمط ًمٚمٙمٝمرسم٤مء اعم٤ٌمذ

  -(1) اًمٕم٤ممل إمج٤مزم ُمـ %10 مُتثؾ اًمِمٛمًٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م اعمٞم٤مه شمًخلم ذم اعُمًتخدُم٦م

                                                 
(  2 ) http://www.windpower-monthly.com/WPM:WINDICATOR:1526351242. 

 .   21َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد عرطّرش 3)

 .   65َ، صـ  2211 ( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ٠ٕح٠ش4)

 .   224( خحٌذ ػرذ جٌك١ّذ ِكّذ : جلطصحد٠حش جٌطحلس جٌؾّغ١س فٟ ِصش، ِشؾغ عحذك، صـ 1)
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 اًمٗمقشمقومٚمٓمٞمت٦م( اًمِمٛمًتٞم٦م. )اخلاليت٤م ًمٚمٙمٝمرسم٤مء اعم٤ٌمذ اًمتقًمٞمد ذم اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اؾمتخدام

 اًمٜم٤مئٞمت٦م ًمٚمٛمٜمت٤مـمؼ اًمٓم٤مىمت٦م شمتقومػم ذم رئٞمزت سمِمتٙمؾ شمًتخدم ُمريم٦ٌم رةىمد ُمٞمج٤موات 26 ومٞمقضمد

 واًمتديزل اإليثت٤مٟمقل وىمتقد إٟمتت٤مج قمتكم اًمّملم شمٕمٛمؾ أظمري ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ - اًمريٗمٞم٦م اعمٜم٤مـمؼ وسمٕمض

 دول يتّمتدران واًمؼمازيتؾ أُمريٙم٤م أن االقمت٤ٌمر ذم أظمًذا قم٤معمًٞم٤م، اًمراسمٕم٦م اعمرشم٦ٌم حتتؾ طمٞم٨ُم  احلٞمقي

 -(1)اًمٕم٤معمل اإلٟمت٤مج ُمـ %36 وطمدمه٤م ٙمالنويِم اعمج٤مل هذا ذم اًمٕم٤ممل

 األظمتػمة اًمتٓمتقرات ُمتـ اًمٕمديد هٜم٤مك أن ،م 8664 قم٤مم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أقمٚمٜم٧م وىمد

 اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ًمّمٜم٤مقم٦م ُمٕم٤ممل ُمـ ضمزًءا أصٌح٧م اًمتل اًمّمٜم٤مقم٦م القمٌق قمٜمٝم٤م أقمٚمـ اًمتل واخلٓمط

 Anwell ووتٕمتٝم٤م رىمٞم٘مت٦م ٦ماًمِمٛمًتٞم ًمٚمٓم٤مىمت٦م ضمديدة حمٓم٦م ُمثؾ ،اًمّملم ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير

 -وأيمتد اعمٚمٙمٞمت٦م اخل٤مصت٦م اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىمت٦م شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سم٤مؾمتخدام ظمٜم٤من ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اًمترئٞمس ظمٓمت٤مب سمٕمتد اًمّمتلم ذم ةاعُمتجتدد اًمٓم٤مىمت٦م اؾمتتخدام ًمدومع اجلٝمقد ُمقاصٚم٦م اعمًئقًمقن

 ،قيتقركٟمٞم ذم م 8664 ؾمتٌتٛمؼم ُمتـ 88 ذم اعمتحتدة ًمألُمتؿ اعمٜم٤مخ ُم١ممتر ذم أقمٚمـ اًمذي اًمّمٞمٜمل

 اًمٓم٤مىمت٦م ُمتـ اطمتٞم٤مضم٤مهت٤م ُمـ %10 اؾمتخدام شمًتٝمدف ظمٓمًٓم٤م شمتٌٜمك ؾمقف اًمّملم سم٠من ومٞمف وشمٕمٝمد

 اًم٘متدرة ُمتـ ُمٞمجت٤موات 06 ٟمحتق أن وأوت٤مف ،ؾمتٜمقات قمنم همْمقن ذم  ُمّم٤مدر ُمـ اعُمتجددة

 وًمٙمٜمٝمت٤م ،م 8662 قم٤مم ذم ُمٞمج٤موات 86 وٕمػ ُمـ أيمثر أي ،م 8663 قم٤مم ذم  اعُمثٌت٦م اًمِمٛمًٞم٦م

  - ٟمًًٌٞم٤م ةصٖمػم يمٛمٞم٦م شمزال ال

 ذم اجلديتدة اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ًمقطمدات اًمٓم٤مًم٥م يٙمقن أن يٛمٙمـ ،اًمدراؾم٤مت ًمٌٕمض ووومً٘م٤م

 أقمٚمٜمت٧م وىمد - م 8618 قم٤مم طمتك ومّم٤مقمًدا اآلن ُمـ ؾمٜمقًي٤م ُمٞمج٤موات 838 ًمٞمّمٌح قم٤مًمًٞم٤م اًمّملم

 وإذا - م 8686 قمت٤مم سمحٚمتقل ضمٞمجت٤موات 86 إمم اإلٟمت٤مضمٞم٦م ـم٤مىمتٝم٤م ًمتقؾمٞمع ظمٓمط قمـ احلٙمقُم٦م

 اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىمت٦م وطمدات وم٢من ،اًمتٙمٚمٗم٦م ُمٜمخٗمْم٦م إدارة ًمتٓمقير ٟمتٞمج٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م يم٤متاًمنم يم٤مٟم٧م

 اقمتامده٤م ًمت٘مٚمٞمؾ يئ٧ًم اًمتل اًمٌٚمد هلذا األىمَم احلد هل اًمِمٛمس أؿمٕم٦م صمؿ ،قمٚمٞمٝم٤م االقمتامد يٛمٙمـ

  -(8) اعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م سم٤مؾمتخدام وذًمؽ ،سمٞمئتٝم٤م قمغم اًمْمٖمط قمـ ومْماًل  ،اًمٜمٗمط وواردات اًمٗمحؿ قمغم

                                                 
(2) http://www.windpower-monthly.com/WPM:WINDICATOR:1526351242.  

 .   222ٌك١ّذ ِكّذ : جلطصحد٠حش جٌطحلس جٌؾّغ١س فٟ ِصش، ِشؾغ عحذك، صـ ( خحٌذ ػرذ ج1)
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 اًمث٤مٟمٞم٦م اخلٛمًٞم٦م اخلُٓم٦م ومؽمة ظمالل يمٌػًما شمٓمقًرا اًمّملم ذم اًمْمقئٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اؾمتخدام وؾمٞمِمٝمد

 واحلراريت٦م اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىمت٦م جمت٤مل ذم عمِمت٤مريع اعمٜم٤مىمّم٤مت ُمـ ًمٙمثػم احلٙمقُم٦م ـمرح ُمع ،قمنمة

  -(1) واًمْمقئٞم٦م

 اًمٕم٤ممل ذم اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م وشمٓمقير ًمٌح٨م ىم٤مقمدة أيمؼم سمٜم٤مء شمؿ ،م 8616 قم٤مم ُم٤ميق ُمـ 83 ذم

 -(8) ل ؿم٤مٟمدوٟمغ ل ُم٘م٤مـمٕم٦م ذم ل دشمِمق ل ُمديٜم٦م ذم ل اًمّمٞمٜمل اًمِمٛمس وادي ل

 واالىمتّمت٤مدي٦م االضمتامقمٞمت٦م اهلٜمدؾمت٦م ذم وتخٛم٦م دمرسم٦م ل لتاًمِمٛمً اًمقادي ل روعتُمِم ُيٕمد

 دمٛمٕم٤مت إمم اعمزارقملم ُمـ اآلالف قمنمات شمرطمٞمؾ شمؿ ،اعمنموع هذا وسمٛم٘مت٣م - واإليٙمقًمقضمٞم٦م

 صٞمٜمًٞم٤م ُم٘م٤مسماًل  يّمٌح أن دجيق وخمٓمٓمق هقاٟم٩م ي٠مُمؾ ُم٤م إمم ٝمؿأراوٞم حتقيؾ هبدف أؾمٛمٜمتٞم٦م ؾمٙمٜمٞم٦م

 شمٌٚمغ اًمذي اعمُخٓمط هذا - اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م طمٞم٨ُم  ُمـ يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م ذم ل وم٤مزم ؾمٞمٚمٞمٙمقن ل عمٜمٓم٘م٦م

 سمحتقث وُمريمتز ُمّمت٤مٟمع وأٟمجت٥م ذيمت٦م 166 طمتقازم إًمٞمتف ضمتذب دوالر ُمٚمٞمقن 216 ىمٞمٛمتف

 وطمتدوده٤م اًمّمتٞمٜمٞم٦م اجلٝمتقد آُمت٤مل اعمنمتوع زوُيؼم - اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م سمقاؾمٓم٦م ُمْم٤مءة وؿمقارع

 اهنٞم٤مر سم٤مؾمتثٜم٤مء أٟمف همػم ،اًمٌٞمئٞم٦م اًم٘مٚمؼ وسمقاقم٨م اًمنيٕم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م سملم اًمتقومٞمؼ إمم اًمراُمٞم٦م

 أن ذًمتؽ 5 وئٞمٚم٦م شمٌدو اًمّملم طمٔمقظ وم٢من ،اًمٚمٕم٦ٌم يٖمػم شمٙمٜمقًمقضمل اظمؽماق أو يم٤مرصمل اىمتّم٤مدي

 ُمٙمتًت٤ٌمشمف أن ًمدرضمت٦م ضمًدا يمٌػمة رقم٦متسمً يٜمٛمق ،ٗمحؿواًم اًمٜمٗمط قمغم سم٤مألؾم٤مس اعُمٕمتٛمد اىمتّم٤مده٤م

 -(3) اعمقايم٦ٌم شمًتٓمٞمع ال ،ٟمًًٌٞم٤م واعمتقاوٕم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اخلياء

 إسمريؾ – احلٙمؿ ذاشمٞم٦م ُمٜمٓم٘م٦م وهك – اًمت٧ٌم ذم ،اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م صٜم٤مقم٦م طمقل ٟمدوة اٟمٕم٘مدت

 ًمدى ٤مءاًمٙمٝمرسم اؾمتخدام ُمِمٙمٚم٦م طمٚم٧م اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م أن أووح٧م طمٞم٨ُم  5 الؾم٤م ذم م 8611

 واعمِمت٤مريع اإلٟمت٤مرة وُمِمت٤مريع األري٤مف إمم اًمٙمٝمرسم٤مء ٟم٘مؾ ُمِم٤مريع شمٜمٗمٞمذ سمٗمْمؾ قم٤مئٚم٦م أًمػ 836

 قمتدم شمت٤مرخيٝمؿ أهنك مم٤م اًمِمٛمًٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م واًمْمقئٞم٦م اًمٗمقشمقومٚمٓمٞم٦م اخلالي٤م سمِم٠من اًمتٛمقيؾ األضمٜمٌٞم٦م

  - طمٞم٤مهتؿ ذم يمٝمرسم٤مء وضمقد

                                                 
 .   65َ، صـ  2211( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ٠ٕح٠ش 2)

 .   22َ، صـ  2213( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد عرطّرش 3)

 .   227( خحٌذ ػرذ جٌك١ّذ ِكّذ : جلطصحد٠حش جٌطحلس جٌؾّغ١س فٟ ِصش، ِشؾغ عحذك، صـ 4)
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 إن : اًمٜمتدوة ذم  سمٌٙمتلم ٛمًتٞم٦ماًمِم اًمٓم٤مىم٦م أسمح٤مث ُمٕمٝمد ُمدير ٟم٤مئ٥م ل ضمٞمٜم٩م ون واٟمغ ل ىم٤مل

 اعم٘م٤مـمٕمت٤مت يم٤موم٦م شمْمؿ اًمِمٛمًٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م واًمْمقئٞم٦م اًمٗمقشمقومٚمٓمٞم٦م اخلالي٤م سمرٟم٤مُم٩م شمٜمٗمذ اًمتل اعمٜم٤مـمؼ

 وذق وؾمتط ذم احلٙمتؿ اًمذاشمٞمت٦م واعمٜمت٤مـمؼ اعم٘م٤مـمٕمت٤مت ُمتـ واًمٕمديد اًمّملم همرب ذم واعمٜم٤مـمؼ

 طمتقازم يتقان ٞمت٤مراتُمٚم 3 ُمـ أيمثر إمم وصٚم٧م ىمد ًمتٜمٗمٞمذه ظُمّمّم٧م اًمتل األُمقال وأن ،اًمّملم

  -(1) اًمٜمٔمٞمٗم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م ُمٕمٜمٞم٦م دوًمٞم٦م وُمٜمٔمامت ُم١مؾم٤ًمت ُمـ ُمٕمٔمٛمٝم٤م دوالر ُمٚمٞمقن 320

 زيقت اؾمتخدامل سم٠من – ديزل حمرك خمؽمع ,ديزل رودًمػ األعم٤مين سح قم٤مم ُم٤مئ٦م ٟمحق ُمٜمذ

 أن إال (، م 1418 )قمت٤مم األي٤مم هذه ذم ُم٠مًمقف همػم ؿمٞمًئ٤م يٌدو اعمحريم٤مت شمِمٖمٞمؾ ذم اخليوات

 هذه يم٤مٟم٧م ،لواًمٗمحؿ اًمٌؽمول وُمِمت٘م٤مت ُمٜمتج٤مت أمهٞم٦م ُمثؾ ذم يقم ذات ؾمتّمٌح اًمزيقت ههذ

 أمهٞم٦م ذم اًمٜم٤ٌمشمٞم٦م اًمزيقت ًمتّمٌح اًمٜمٌقءة هذه شمتح٘مؼ واآلن اًمزُم٤من، ُمـ ىمرن ٟمحق ُمٜمذ ديزل  ٟمٌقءة

 اؾمتتخداُمٝم٤م ويٛمٙمتـ سمؽموًمٞمت٦م، ُمِمتت٘م٤مت أيت٦م حتتتقي ال أهن٤م ُمـ اًمرهمؿ قمكم اًمٌؽمول، ُمِمت٘م٤مت

  - (8)اًمٙمؼمي٧م ُمـ وظم٤مًمٞم٦م ؾم٤مُم٦م، همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م، زيقت وهل اًمٌٜمزيـ، ُمع سمخٚمٓمٝم٤م أو سمٛمٗمرده٤م

 اًمتديزل يٜمتت٩م واإليث٤مٟمقل- احلٞمقي اًمديزل مه٤م: احلٞمقي اًمقىمقد ُمـ أؾم٤مؾمٞم٤من ٟمققم٤من وهٜم٤مك

 قمت٤مم ًمؽم ُمٚمٞم٤مر 8 إٟمت٤مضمف وسمٚمغ اهلٜمد، وضمقز واًمٜمخٞمؾ، اًمّمقي٤م، وومقل اًمِمٛمس، قم٤ٌمد ُمـ احلٞمقي

 اًمٕمت٤معمل اإلٟمتت٤مج ُمتـ %46 ُمتـ ي٘مترب ُمت٤م قمتغم وإيٓم٤مًمٞمت٤م وومرٟمًت٤م ٞم٤مأعم٤مٟم وشمًتحقذ ،م 8660

 وطمٌتقب اًمًتٙمر، ىمّمت٥م ُمتـ اإليثت٤مٟمقل ُيّمتٜمعع سمٞمٜمام أؾم٤مد- سمِمٙمؾ اًمٚمٗم٧م سمذور ُمًتخدُملم

 وذم - م8661 قمت٤مم ًمتؽم ُمٚمٞمت٤مر 38 إٟمت٤مضمف ووصؾ اًمًٙمري٦م، واًمذرة واًم٘مٛمح، واًمٌٜمجر، اًمذرة،

 اًمذرة طمٌقب اعمتحدة اًمقالي٤مت شمًتخدم ٤مٟمقلاإليث إلٟمت٤مج اًمًٙمر ىمّم٥م اًمؼمازيؾ شمًتخدم طملم

 اعمٜمتجلم اعمتحدة واًمقالي٤مت اًمؼمازيؾ وشُمٕمد اًمٖمذاء، ُمٞمزان قمكم ُي١مصمر ُم٤م وهق اًمّمقي٤م ومقل وسمٕمض

      احلٞمقي واًمديزل اإليث٤مٟمقل ُمـ يمال أن سم٤مًمذيمر اجلدير وُمـ %،26سمٜم٦ًٌم ًمإليث٤مٟمقل قم٤معمًٞم٤م اًمرئٞمًٞملم

 - (3) ًمٚمٌٜمزيـ اًمٕم٤معمل االؾمتٝمالك ُمـ %3 يٛمثالن

                                                 
 .   217ٌّشؾغ جٌغحذك، صـ ( ج1)

(2) National Development and Reform Commission in China, NDRC, (Sept. 2227), 

"Medium and Long-Term Development Plan for Renewable Energy in China".  

(1) Charlatte de Fraiture, Mark Giordano, Liao Yongsong: Biofules and implications for agricultural 

water use, www.iwen.cgiar.org/EWMA/files/papers/Biofules022-022 charlotte. PDF, PP.3-4. 

http://www.iwen.cgiar.org/EWMA/files/papers/Biofules%20-


445 

  

 
 
 

 إمم احلٌقب ُمـ وهمػمه٤م اًمذرة حتقيؾ ظمالل ُمـ ،اًمّملم ذم احلٞمقي اًمقىمقد إٟمت٤مج ىمٓم٤مع ؿمٝمد

 اإلُمتدادات شمت٠مصمر ُمتـ اعمخ٤موف وإصم٤مرة احلٌقب، أؾمٕم٤مر ارشمٗم٤مع إزم أدى مم٤م ًمٚمٓم٤مىم٦م، سمديؾ ُمّمدر

 ذم اًمٌدء أصمره٤م قمغم اًمّملم  ىمررت ٦مٌٕمص ُمٕم٤مدًم٦م أُم٤مم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٚمٓم٤مت ْمعًمٞم ًمٚمًٙم٤من، اًمٖمذائٞم٦م

 اًمتذرة قمّمتػم ُمثتؾ أمهٞمت٦م أىمتؾ همتذاء ُمّم٤مدر قمغم اعُمٕمتٛمدة ل0-1 اجلٞمؾل شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت شمٓمقير

 همذائٞم٦م همػم ُمّم٤مدر ُمـ ّمٜمعاعمُ  ل8 اجلٞمؾل وىمقد شمٙمٜمقًمقضمٞم٤مت وشمٓمقير ،اًمٙم٤مؾم٤موم٤م وٟمٌت٦م اًمًٙمري٦م

 حتقيٚمف قمٛمٚمٞم٦م نأ الإ ،واًمٗمْمالت واحلِم٤مئش ؿمج٤مرواأل اًمٜم٤ٌمشم٤مت ُمـ ًتخرجاعمُ  اًمًٚمٞمقًمقز ُمثؾ

 - (1) اًمتٙمٚمٗم٦م ارشمٗم٤معو سم٤مًمّمٕمقسم٦م شمتًؿ ؾم٤مئؾ وىمقد ممإ

 وتد ُمٕمريمتٝمت٤م وتٛمـ ،احلٙمقُمت٦م قمٛمتؾ ظُمٓمت٦م ذم اجلديتدة اًمٓم٤مىم٦م ُمريم٤ٌمت ووعُ  شمؿ وىمد

 إمم ًمتٜمْمتؿ اجلديدة اًمٓم٤مىم٦م ؾمٞم٤مرات اؾمتخدام قمغم االظمتٞم٤مر وىمع وىمد - م 8611 قم٤مم ذم اًمتٚمقث

 اًمًتٜمقي٦م اًمتدورة ذم لشمِمتٞم٤مٟمغ فيمت زم ل اًمدوًمت٦م جمٚمتس رئتٞمس ىمدُمف اًمذي احلٙمقُم٦م قمٛمؾ شم٘مرير

 ؾمتٞم٤مرات ُمتـ اًمٜمقع هذا وًمدى - ُم١مظمًرا اٟمتٝم٧م اًمتل اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م ًمٜمقاب اًمقـمٜمل ًمٚمٛمجٚمس

 - هلت٤م اًمدقمؿ ًمت٘مديؿ احلٙمقُم٦م يدومع ُم٤م ،االٟمٌٕم٤مصم٤مت وشم٘مٚمٞمؾ اًمٓم٤مىم٦م شمقومػم قمغم ىمدرة اجلديدة اًمٓم٤مىم٦م

 إمم أدى ُمت٤م ،اًمّمتلم ذم ًمؽمسمت٦موا واعمت٤مء اهلقاء شمٚمقث إمم االىمتّم٤مدي اًمتقؾمع ُمـ قم٘مقد أدت ومٞمام

  -(8) ُمٜمف اًمقىم٤مي٦م إمم اًمتٚمقث ُمٙم٤مومح٦م ُمـ احل٤مزم وىمتٜم٤م ذم اًمٕم٥مء حتقل

 رضيٌت٦م ًمتدومع يْمٓمروا ًمـ اًمًٞم٤مرات ًمتٚمؽ اعمِمؽميلم وم٢من احلٙمقُم٦م قمـ ص٤مدر ًمٌٞم٤من ووومً٘م٤م

 ،اًمًتٞم٤مرة ىمٞمٛمت٦م صت٤مرم ُمتـ %16 هتل واًميي٦ٌم ،م 8612 قم٤مم هن٤مي٦م وطمتك اًم٘م٤مدم ؾمٌتٛمؼم ُمـ

 اًمتٚمتقث ًمتخٗمٞمتػ اًمٙمٝمرسم٤مئٞمت٦م اعمريمٌت٤مت ُمٚمٙمٞم٦م ًمزي٤مدة ضم٤مهدة اخلٓمقة هذه ٟمحق ّملماًم وؾمٕم٧م

 - اًمٜمٗمط واردات قمغم االقمتامد ُمـ واحلد

 سم٤مًمٓم٤مىمت٦م شمٕمٛمتؾ ؾمتٞم٤مرة ُماليتلم مخًت٦م هٜمت٤مك يٙمتقن أن وهق هدوًم٤م احلٙمقُم٦م ووٕم٧م وىمد

 - (3) م 8686 قم٤مم سمحٚمقل اًمِمقارع   ذم اعُمتجددة

                                                 
 .   225( خحٌذ ػرذ جٌك١ّذ ِكّذ : جلطصحد٠حش جٌطحلس جٌؾّغ١س فٟ ِصش، ِشؾغ عحذك، صـ 2)

 . 2َ، صـ  2214( ِؿٍس جٌص١ٓ ج١ٌَٛ، ػذد ئذش٠ً 1)

(2) http://tahrirnews.com. 
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 يِمتٙمؾ ،احل٤مرض اًمٕمٍم ذم واًمت٘مٜمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم أن اًم٤ٌمطم٨م ظمٚمص ؾمٌؼ ُم٤م ظمالل وُمـ

 سمتلم اًمٗمّمتؾ يٛمٙمـ ال إذ واًمٕمًٙمري واالضمتامقمل االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق قمـ اعمًئقًم٦م اًمٕمقاُمؾ أهؿ

 - إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اعمج٤مالت ذم واًمت٘مدم اًمٜمٛمق قمٛمٚمٞم٦م وسملم اًمت٘مٜمل اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم

 



452 

  

 
 
 

 وانتوصياخ انخاتًح
 

 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ذم اًمت٘م٤مٟمت٦م طمقل اٟمٓمٚم٘م٧م تلاًم ، اًمدراؾم٦م هذه ظمالل ُمـ اًم٤ٌمطم٨م طم٤مول

 اًمٜم٘مت٤مط سمٕمض إمم واًمتٗمًػم اًمتحٚمٞمؾ ـمريؼ قمـ يتقصؾ أن ، اعمٕم٤مسة اًمٜمٝمْم٦ماًمّمٞمٜمٞم٦م ذم وأصمره٤م

 : ايمتارم ايمـحو فمعم سمحثف وٟمت٤مج طمّم٤مد متثؾ اًمتل

 ظمالهلت٤م ُمتـ ىمٓمٕمت٧م واًمتتل ُمًتػمهت٤م ذم ضمديدة ُمرطمٚم٦م م 1423 قم٤مم سمٕمد اًمّملم دظمٚم٧م 

 اإلىمٚمٞمٛمٞمت٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م شمرؾمٞمخ ُمـ سمٕمد ومٞمام ُمٙمٜمٝم٤م اًمذي االىمتّم٤مدي عمج٤ملا ذم ىمٚمٞمؾ همػم ؿمقـًم٤م

 .واًمدوًمٞم٦م

 ؾمٞم٤مؾمت٦م وشمٓمٌٞم٘متف م 1423 قمت٤مم اًمّمتلم ذم اًمًتٚمٓم٦م إمم " سمٞمتٜم٩م ؿمتٞم٤مو ديٜم٩م " وصقل يم٤من 

 اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّملم ُمًػمة ذم ضمديدة ُمرطمٚم٦م سمداي٦م اًمٕم٤ممل قمغم واالٟمٗمت٤مح االىمتّم٤مدي اإلصالح

 دول سم٘مٞم٦م ىمٌؾ ُمـ إًمٞمف ُيِم٤مر ٟمٛمقذضًم٤م أصٌح٧م سمؾ ُمروٞم٦م، ٟمت٤مئ٩م سمٕمد ومٞمام هل٤م طم٘م٘م٧م واًمتل

 ىمٞم٤مؾًم٤م أومْمؾ ُمًتقي٤مت إمم اًمّمٞمٜمل ًمٚمٛمقاـمـ اعمٕم٤مر سم٤معمًتقى اٟمت٘مٚم٧م اًمًٞم٤مؾم٦م هذه .اًمٕم٤ممل

 حت٘متؼ زًمت٧م ا وال يم٤مٟمت٧م اًمتجرسمت٦م ومٝمتذه .اًمًٞم٤مؾمت٦م هتذه شمٓمٌٞمتؼ قمتغم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٗمؽمة ُمع

 ُمت١مذاٍت  قمتدة ذم اٟمٕمٙمس إجي٤مي صمرأ ًمف يم٤من مم٤م أظمرى دوًم٦م أي٦م ذم ُمتح٘م٘م٦م همػم ُمًتقي٤مت

 ُمًت٤ممه٦م طمجؿ اًمٗمرد، دظمؾ ُمًتقى اإلمج٤مزم، اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م االىمتّم٤مدي، اًمٜمٛمق ُمٕمدل ُمثؾ

 .اعم١مذات ُمـ وهمػمه٤م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتج٤مرة ذم اًمّملم

 اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد إقمٓم٤مء : إمم اؾمتٜمد يمكم إـم٤مر ذم االىمتّم٤مدي اإلصالح قمغم اًمّملم ريمزت 

 االىمتّمت٤مد هبت٤م يٛمتر اًمتتل اهلٞمٙمٚمٞم٦م اعمتٖمػمات ُمع اًمتٙمٞمػ ُمـ متٙمٜمف سمحٞم٨ُم  اعمروٟم٦م ُمـ ىمدًرا

 ، اًمّمتٜم٤مقمل واًم٘مٓمت٤مع ، اًمزراقمتل اًم٘مٓمت٤مع ُمـ يمؾ ًمتٜمٛمٞم٦م األوًمقي٦م إقمٓم٤مء يمذًمؽ . اًمٕم٤معمل

 . اعم٤مزم واًم٘مٓم٤مع ، اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وىمٓم٤مع

 سمؾ ، تّم٤مدي٦ماالىم اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م قمغم قمًٌئ٤م اهل٤مئٚم٦م اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًمٙمث٤موم٦م شمٙمـ مل 

 ، اإلٟمتت٤مج ًمزي٤مدة اؾمتٖمالهل٤م وطمًـ اًمٌنمي٦م اعمقارد إدارة ومـ ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٤مت متٞمزت

 . اًمتٜمٛمٞم٦م أُم٤مم قم٤مئؼ وًمٞم٧ًم هب٤م شمتٛمتع ُمٞمزة اًمًٙم٤مٟمٞم٦م اًمٙمث٤موم٦م ُمـ ومجٕمٚم٧م
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 ذم يمٌتػًما دوًرا اًمدوًمت٦م ذم اًمٙمتكم االىمتّم٤مد ُم١مذات وحتًـ الىمتّم٤مدي االؾمت٘مرارا يٚمٕم٥م 

 . اعم٤ٌمذة األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات بضمذ قمغم ىمدراهت٤م

 سمِمتٙمؾ يٜمٛمتق وسمتدأ ، األظمتػمة اآلوٟمت٦م ذم ُمٚمحقفمت٦م سمّمقرة شمٓمقر ، اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد إن 

 ؾمت٥ٌم ويٕمتزى . قم٤معمًٞمت٤م األهع وهتق % 11 ُمٕمتدل إمم ٟمٛمقه ُمٕمدل وصؾ طمتك ُمت٤ًمرع

 طملاإلصال اعمٜمٔمقر شمٓمقر ُم٘مدُمتٝم٤م ذم ي٠ميت ، قمقاُمؾ مجٚم٦م إمم اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي اًمتٓمقر

 االىمتّمت٤مدي٦م اعم١مؾمًت٤مت هٞمٙمٚمت٦م وإقمت٤مدة اًمٕمت٤معمل االىمتّمت٤مد قمتغم واٟمٗمت٤مطمٝمت٤م ، اًمّملم ذم

 طمتتك أيمتؼم سمّمتقرة يٜمٛمتق االىمتّم٤مد هذا والزال اخل٤مرضمل، االؾمتثامر وشمِمجٞمع احلٙمقُمٞم٦م

 . اًمٕم٤معمل االىمتّم٤مد سملم ُمت٘مدُم٦م ُمرشم٦ٌم إمم وصؾ

 واألول ؾمتٙم٤مًٟم٤م ُمتؿاأل أيمثتر م 8636 قمت٤مم ؾمتتٙمقن اًمّمتلم أن اعمًت٘مٌٚمٞم٤مت قمٚمامء يتقىمع 

 اًمدوًمت٦م شمّمتٌح ؾمقف واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن ُمـ اًمث٤مين سمحٚمقل اًمٜمّمػ وأٟمف ، اىمتّم٤مدًي٤م

 اًمث٘م٤مومٞمت٦م اًمثتقرة أٟم٘مت٤مض سمتلم ُمتـ هنْمت٧م ألن اًمّملم شم٘مدير، أىمَم قمغم اىمتّم٤مدًي٤م األومم

 ُمتـ متتٚمؽ أصٌح٧م آؾمٞمقي٦م سمام طم٘مٞم٘مٞم٦م ُمٕمجزة ىمٚمٞمٚم٦م أقمقام سمٕمد ًمتّمٌح وأقمجقسم٦م سم٢مقمج٤مز

 ىم٤مل وهلذا  . اإلومري٘مٞم٦م اًم٘م٤مرة ُي٘م٤مرب واؾمع وؾمقق اسمتٙم٤مري٦م ري٦متسمِم وـم٤مىم٤مت ٕمٞم٦مـمٌٞم صمروات

 هتذا أومت٤مق ًمق ألٟمف ، ٟم٤مئؿ ودقمقه ىمٛم٘مٛمف ُمـ اًمٕمٛمالق هذا شمّمحقا ال) اًمّملم قمـ ٟم٤مسمٚمٞمقن

 -) اًمٕم٤ممل طم٤مل الٟم٘مٚم٥م اعم٤مرد اًمتٜملم

 ًمٚمخٓمط ومٙم٤من ، اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م متقيؾ زي٤مدة قمغم اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي٦م اًمٔمروف ؾم٤مقمدت 

 زيت٤مدة ذم أصمتره االىمتّم٤مدي٦م واإلصالطم٤مت اًمًقق اؿمؽمايمٞم٦م ٟمٔم٤مم إمم واًمتحقل االىمتّم٤مدي٦م

 . اإلٟمت٤مج ُم١مؾم٤ًمت ُمع واٟمدُم٤مضمف طمريمتف شمٜمِمٞمط إمم أدى مم٤م ، اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ٟمّمٞم٥م

 اًمٌت٤مطمثلم ُمرشمٌت٤مت سمزيت٤مدة اًمٕمٚمٛمل اعمٜم٤مخ شمقومػم ذم اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي٦م اًمٔمروف ؾم٤ممه٧م 

 . اًمتٙمٜمقًمقضمل واًمتٗمقق اًمٕمٚمٛمل ًمإلسمداع شمٗمرهمٝمؿ إمم أدى اًمذي األُمر
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 اًمٌحت٨م شمٓمقير قمغم يمٌػًما شم٠مصمػًما اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع هب٤م ُمر اًمتل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٔمروف يم٤مٟم٧م ًم٘مد 

 سم٠مٟمف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة أدريم٧م طمٞم٨ُم  ، ًمٚمٕم٤معمٞم٦م ًمالٟمٓمالق ًمف داومًٕم٤م ويم٤مٟم٧م اًمّملم ذم اًمٕمٚمٛمل

 ًمتذا ، اًمٕمٚمٛمتل واًمٌحت٨م اًمٕمٚمقم جم٤مل ذم شم٘مدًُم٤م أطمرزت إذا إال اًمّملم شمٜمٝمض أن يٛمٙمـ ال

 اًم٘مٞمت٤مدة ادمٝمت٧م يمتام ، اجل٤مُمٕمت٤مت ُمتـ اهتامُمٝم٤م ىم٤مقمدة وضمٕمٚم٧م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سم٤مًمٌحقث اهتٛم٧م

 قمدًدا اًمّملم اشمٌٕم٧م احللم ذًمؽ وُمٜمذُ  ، م 1423 قم٤مم ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ إصالح إمم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

 اًمٌح٨م ًمتٜمِمٞمط داومًٕم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مُم٧م اًمتل واعم٤ٌمدئ اعم٘مقُم٤مت ُمـ

 . اًمٕمٚمٛمل

 واإلُمٙم٤مٟمت٤مت اًمًتٌؾ يم٤مومت٦م شمقومػم اًمّمٞمٜمل اًمِمٞمققمل واحلزب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدة اؾمتٓم٤مقم٧م 

 ؿمتجٕم٧م يمتام ، اًمٕمٚمٛمتل واعمٜمت٤مخ األيم٤مديٛمٞم٦م احلري٦م وشمقومػم واعمٕم٤مُمؾ واألضمٝمزة واعُمٕمدات

 اًمٌح٨م طمريم٦م وشمٗمٕمٞمؾ شمٜمِمٞمط ذم ؾم٤مهؿ هذا يمؾ ، واعمٌدقملم اعمقهقسملم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًم٘مٞم٤مدات

 . اًمٕمٚمٛمل

 اًمٜمٔمت٤مم قمٚمٞمٝمت٤م يٕمتٛمتد اًمتل األدوات وأطمد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م أدًم٦م أطمد هق اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م 

 . وذقمٞمتف ؿمٕمٌٞمتف اليمت٤ًمب اًمًٞم٤مد

 الظمتالف يم٤من طمٞم٨ُم  ، سم٤مًمّملم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شم٘مدم ذم واًمديٜمٞم٦م االضمتامقمٞم٦م اًمٔمروف أصمرت 

 واعمًتٞمحٞم٦م واًمت٤مويت٦م واًمٌقذيت٦م ٞم٦ماًمٙمقٟمٗمقؿمٞمقؾم ُمـ اًمّملم ذم اعُمتٕمددة اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اعمدارس

 ذم األصمر ًمف ويم٤من ، ًمٚمؽمسمٞم٦م خمتٚمٗم٦م أٟمامط وفمٝمقر اًمٕمٚمقم شمٕمدد ذم أصمره واإلؾمالُمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م

 . اًمّمٞمٜمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت مجٞمع ذم اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اًمٕمٚمقم شم٘مدم

 اًمٌحت٨م ٟمٔمت٤مم شمٓمتقير ذم واالضمتامقمٞمت٦م واالىمتّمت٤مدي٦م اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م اًمٔمروف ؾم٤ممه٧م يمذًمؽ 

 أرؾم٤مه٤م اًمتل اًم٘مٞمٛم٦م اعمٜمٔمقُم٦م قمغم أؾم٤مؾًم٤م ىم٤مُم٧م واًمتل اًمٌحقث وُمرايمز ٤متسم٤مجل٤مُمٕم اًمٕمٚمٛمل

 اًمٕمٛمتؾ ودمقيد األداء ذم سم٤مًمدىم٦م ذًمؽ ارشمٌط طمٞم٨ُم  ، ( يمقٟمٗمقؿمٞمقس ) اًمّمٞمٜمل اًمٗمٞمٚمًقف

 . واإلشم٘م٤من واإلظمالص
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 ي٘مدُمف عم٤م وذًمؽ ، اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت وفم٤مئػ أهؿ وٛمـ ُمـ اجل٤مُمٕمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُيٕمتؼم

 اجل٤مُمٕمت٤مت ذم  اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾمت٤مت سمتراُم٩م وألسمحت٤مث ، واضمتامقمٞمت٦م ّم٤مدي٦ماىمت ظمدُم٤مت ُمـ

 شُمًتٝمؿ ًمٙمتل سم٠مٟمتف اًمتقصتُؾ  شمتؿ وًمذا ، اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمًػمة دقمؿ ذم يمٌػمة أمهٞم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م

 سم٠مسمحت٤مث اجلت٤مد اًمٗمٕمتكم االهتتامم يٜمٌٖمتل واالضمتامقمتل االىمتّمت٤مدي اًمٜمٛمتق ذم اجل٤مُمٕمت٤مت

 اًمتٓمقرات واالسمتٙم٤مروُمالطم٘م٦م اإلسمداع قمغم اًم٘مدرة شمٜمٛمٞم٦م ذم دور ُمـ هل٤م عم٤م اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت

 . اعمٜمِمقد اًمت٘مدم ًمتح٘مٞمؼ ًمٚمتٜمٛمٞم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م سم٤مالطمتٞم٤مضم٤مت ورسمٓمٝم٤م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٙمالؾمتٞمٙمل اًمتٕمٚمتٞمؿ قمـ وخيتٚمػ صٜم٤مقمًٞم٤م شمٕمٚمٞماًم  ُيًٛمك اًمٞمقم اًمّملم ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ إن 

 اًمّمٞمٜمل اًمّمٜم٤مقمل اًم٘مٓم٤مع وأن ، ؾمٗم٦ماًمٗمال ُمقـمـ يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٘مديٛم٦م اًمّملم ذم واألظمالىمل

 يتتؿ طمٞمت٨ُم  ، األومٙم٤مر ًمؽموي٩م أُمٙمـ هل اجل٤مُمٕم٤مت وظم٤مص٦م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ىمٓم٤مع أن ُيدرك

 ُمتـ طمٞم٤مهتت٤م ؾمتٙمًت٥م اجل٤مُمٕمت٦م حمتٞمط ذم شُمقًمد ٟمٔمري٦م أو ومٙمرة أي وإن اعمٕمروم٦م قمـ اًمٌح٨ُم 

 وم٢من ًمذا ، ٞمعاًمتّمٜم سمقاؾمٓم٦م اًمًقق ذم واىمٕمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م إمم شمتحقل وًمٙمٜمٝم٤م ، اًمٌحقث خمتؼمات

 اًمّمٜم٤مقمل االًمتزام يٙمقن سمٞمٜمام وشم٤ٌمدهل٤م، اجلديدة اعمٕم٤مرف قمـ اًمٌح٨م هق األيم٤مديٛمل االًمتزام

 واًمتٓمٌٞم٘مٞمت٦م األؾم٤مؾمتٞم٦م اًمٌحتقث متقيؾ ظمالل ُمـ اجلديدة اعمٕم٤مرف هذه ودقمؿ شمِمجٞمع هق

 . وظمدُم٤مت ُمٜمتج٤مت إمم وشمرمجتٝم٤م اًمٜمامذج وإٟمت٤مج ، وشمٓمقيره٤م

 ُمقاىمع متثؾ اًمتل اًمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًم٘مقى اعمجتٛمع يٛمد اًمذي اعمّمٜمع هق يم٤من إذا اجل٤مُمٕمل اًمتٕمٚمٞمؿ إن 

 يمت٤من وإذا واًمٗمٙمتر، اًمٕمٚمتؿ يٜمتت٩م اًمذي اعمّمٜمع هق اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وم٢من ، واإلٟمت٤مج اخلدُم٦م

 ضمٝمتقد ُمتـ شمٌذًمف وُم٤م اًمٕمٚمٛمل، ًمٚمٌح٨م أمهٞم٦م ُمـ شُمقًمٞمف سمام ُي٘م٤مس دوًم٦م ألي٦م اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مدم

  اًمتٜمٛمقي٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت خمتٚمػ ذم وسمحثٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ٕمٚمقُم٤متُم ُمـ ُمؽمايمؿ هق ُم٤م اؾمتثامر ذم ُُمتٛمِٞمزة

 قمتغم اجل٤مُمٕمت٤مت هتذه واقمتٛمتدت ، اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م شم٘مدم ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت ُُم٤ًممه٦م 

 اًمٕمٚمٛمتل سم٤مًمٌحت٨م االرشم٘م٤مء ذم ؾم٤مهؿ مم٤م اعمج٤مالت خمتٚمػ ذم احلديث٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شُمقفمٞمػ

 . ومٞمف واالؾمتثامر قمٚمٞمف اإلٟمٗم٤مق وزي٤مدة
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 اًمٖمرسمٞمت٦م اعمت٘مدُمت٦م اًمتدول إمم اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌٕمثت٤مت إرؾمت٤مل ؾمٞم٤مؾمت٦م ٞمٜمٞم٦ماًمّم احلٙمقُم٦م اشمٌٕم٧م 

 ذم عمِم٤مريم٦ماو  اًمدراؾمٞم٦م اعمٜمح شم٤ٌمدل ويمذًمؽ اعمت٘مدُم٦م، اًمدرضم٤مت قمغم احلّمقل أو ًمٚمدراؾم٦م

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م االشمٗم٤مىمٞم٤مت وشمقىمٞمع ، اًمدوًمٞم٦م اعم١ممترات

 ظمتالل ُمتـ ، واًمتٙمٜمقًمتقضمل اًمٕمٚمٛمتل االسمتٙم٤مر قمغم اًمتِمجٞمع ذم يمٌػًما دوًرا اًمّملم ًمٕم٧ٌم 

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م واًمتؼماُم٩م واعمِمت٤مريع اخلٓمط ـمريؼ قمـ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م صٜم٤مقم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م إطم٤مـمتٝم٤م

 اًمتتل . ( 313 ظُمٓمت٦م ) أمهٝمت٤م ُمتـ اًمتتل واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمٕمٚمتقم جم٤مالت شمٜمٛمٞم٦م إمم اهل٤مدوم٦م

 اًمٗمجتقة وشمْمتٞمٞمؼ ، اعمخت٤مرة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م جم٤مل ذم اًمٕم٤معمٞم٦م األُم٤مُمٞم٦م اجلٌٝم٦م شمًتٝمدف

 . اعمت٘مدُم٦م واًمدول لماًمّم سملم

 110 )  سمرصتٞمد اًمٕمت٤ممل ُمًتتقى قمغم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م احلْم٤مٟم٤مت ذم اًمث٤مين اعمريمز اًمّملم حتتؾ 

 . األُمريٙمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت سمٕمد (طم٤موٜم٦م

 يِمٙمؾ اًمذي ؾمقىمٝم٤م قمغم اعمٜم٤موم٦ًم اًمٕم٤معمٞم٦م اًمنميم٤مت هت٤موم٧م ُمـ شمًتٗمٞمد أن اًمّملم اؾمتٓم٤مقم٧م 

 طمّم٦م قمغم ًمٚمحّمقل ، اجلٛمٞمع ًمٕم٤مب هل٤م يًٞمؾ لاًمت اًمٙمٌػمة اًمٙمٕمٙم٦م اًمنميم٤مت هذه ٟمٔمر ذم

 داظمتؾ اًمنمتيم٤مت هتذه اؾمتتثامرات قمتغم ذوـمٝم٤م ومرض ُمـ اًمّملم سمذًمؽ ومتٛمٙمٜم٧م ُمٜمٝم٤م

 وإٟمِم٤مء . اعمٕمٚمقُم٤مت وشمٙمٜمقًمقضمٞم٤م احلديث٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟم٘مؾ ُمـ اؾمتٗم٤مدت سم٠من اًمٙمٌػم ؾمقىمٝم٤م

 ذم ومت٤مقماًل  سمٓمتاًل  شمٙمتقن ألن اًمّمتلم شم٘متقد اؾمتؽماشمٞمجٞم٦م وووع اعمٜم٤موم٦ًم اخل٤مص٦م صٜم٤مقم٤مهت٤م

 . اعمًت٘مٌٚمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمًقق

 إمجت٤ماًل  وتٕمٞمٗم٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمٜمِمآت ُمـ اًمٕمٔمٛمك ًمٚمٖم٤مًمٌٞم٦م واًمت٘م٤مٟمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة شمزال وال. 

 واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م اجلديدة اًمت٘م٤مٟم٤مت ُمًتقى ذم ُمٝماًم  وم٤مقماًل  اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمٜمِمآت ُمـ قمدد ئمٝمر ًمٙمـ

 .هب٤م اخل٤مص٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمت٘م٤مٟم٦م وُم١مؾم٤ًمت اًمت٘م٤مٟمٞم٦م سمٜمٞمتٝم٤م أٟمِمئ٧م وم٘مد ..واالشمّم٤مالت

 اًم٘مقُمل االىمتّم٤مد شمٜمٛمٞم٦م ظمدُم٦م هق واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم شمٓمقير ُمـ االؾمؽماشمٞمجل اهلدف إن 

 ُمٗمٞمدة واضمتامقمٞم٦م إٟمت٤مضمٞم٦م ىمدرة إمم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث ٟمت٤مئ٩م وحتقل واعمجتٛمع

  ، " ًمتٕمٚمٞمؿوا سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌالد هنقض"  اؾمؽماشمٞمجٞم٦م رؾمٛمًٞم٤م ـمرطم٧م اًمّملم طمٙمقُم٦م وأن ،
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 اًمتٜمٛمٞم٦م دومع " ُمٗمٝمقم اًمّمٞمٜمٞملم ومٙمر ذم   شم٠مصؾ ًم٘مد . اًمتٜمٛمٞم٦م أوًمقي٤مت ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتٕمٚمٞمؿ وووٕم٧م

 أهتؿ أن " صتٞمٜمل يمتؾ يٕمترف " واًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م سم٤مًمٕمٚمقم االضمتامقمل واًمت٘مدم االىمتّم٤مدي٦م

 . " واًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مًمٕمٚمقم اًمٌالد هنقض هل احلٙمقُم٦م هلذه ُمٝمٛم٦م

 اًمتٜمٛمٞمت٦م قمٛمٚمٞمت٤مت قمٚمٞمٝمت٤م شم٘متقم اًمتتل اًمريم٤مئز أهؿ ُمـ اًمت٘مٜمل اًمتٓمقيرو اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م إن 

 ذم ُمٝمؿ دور اًمٕمٚمٛمل وًمٚمٌح٨م ، واحلْم٤مري واالضمتامقمل االىمتّم٤مدي اًمتٓمقر قمٚمٞمٝم٤م ويٕمتٛمد

 إٟمتت٤مج أؾمت٤مًمٞم٥م اؾمتتٜم٤ٌمط أو ايمتِمت٤مف ظمالل ُمـ وٟمققًم٤م يماًم  وشمٜمٛمٞمتف اًمقـمٜمل اًمٜم٤مشم٩م شمٓمقير

 االؾمتتثامر وحت٘مٞمتؼ ، اعمت٤مطمت٦م اعمتقارد هتدر ـُم احلد هبدف ىم٤مئؿ هق ُم٤م شمٓمقير أو ، ضمديدة

 اإلٟمت٤مضمٞمت٦م اًم٘مٓم٤مقمت٤مت ُمتع شمٙم٤مُمٚمًٞمت٤م دوًرا اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م ُم١مؾم٤ًمت شمٚمٕم٥م يمام ، األُمثؾ

 . اعمجتٛمع اطمتٞم٤مضم٤مت عمقاضمٝم٦م األوًمقي٤مت حتديد ذم واخلدُمٞم٦م

 شمٓمقر قمغم واوًح٤م دًمٞماًل  يٕمد اًمّملم ذم االؾمتخراضمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمِمٝمده اًمذي اًمت٘مدم إن 

 ، االؾمتتخراضمك سمِمت٘مٝم٤م ، اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م ٟمٛمط ذم اًمدوًم٦م هلذه اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م رةاًم٘مد

 شمٕمزيتز ذم ويتٜمٕمٙمس ، اًمدوًمت٦م هلتذه اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًم٘مدرة ُمٙمقٟم٤مت ُمـ ُمٙمقًٟم٤م يٛمثؾ اًمذي

 . هل٤م اًمِم٤مُمٚم٦م اًم٘مدرة

 إمم اعمت٘مدُمت٦م اًمتدول ُمتـ احلديثت٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ٟم٘مؾ ذم دور اخل٤مص٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛمٜم٤مـمؼ 

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ُم١مؾمًت٤مت ُمـ يمٌػم قمدد فمٝمقر إٟمج٤مزاهت٤م قمض  ب ُمـ شُمٕمتؼم اًمتل . اًمّملم

 دظمٚمٝمت٤م دم٤موز ُم١مؾم٦ًم 1808   ُمٜمٝم٤م ، أًمػ 81 قمدده٤م إمج٤مزم سمٚمغ سمنقم٦م واحلديث٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م

 هتذا ومٞمٝمت٤م دمت٤موز ُم١مؾمًت٦م 113 ، يتقان ُمٚمٞمتقن ُم٤مئ٦م واًمتج٤مري واًمّمٜم٤مقمل اًمتٙمٜمقًمقضمل

 . يقان ُمٚمٞم٤مرات 16 دم٤موز ُم١مؾم٤ًمت 1 و يقان ُمٚمٞم٤مر اًمدظمؾ

 اًمٕمت٤ممل ذم سمٚمتد أيمتؼم ظمت٤مُمس اًمّملم أصٌح٧م ، اعمٕمدًم٦م اجلٞمٜم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٕمٛمٞمؿ سمٗمْمؾ 

 اعمًت٤مطم٤مت زادت ، م 8661 قمت٤مم ذم اعمٕمدًمت٦م اجلٞمٜمت٤مت سمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اًمًتالالت ًمزراقمت٦م

 ًمٚمٕمٚمتقم اًمّمتٞمٜمٞم٦م األيم٤مديٛمٞمت٦م اؾمتٜمٌٓمتف اًمذي ًمموم٤مت اعم٘م٤موم اًمٌٞمقًمقضمل سم٤مًم٘مٓمـ اعمزروقم٦م

 . اعمزروقم٦م اعم٤ًمطم٦م إمج٤مزم ُمـ % 20 ووصٚم٧م اًمزراقمٞم٦م
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 األُمتراض قمتغم اًمتٖمٚمت٥م ذم ضمٝمدهؿ ىمّم٤مرى اًمٓم٥م شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ذم اًمّملم قمٚمامء سمذل وىمد 

 اؾمتتخدُم٧م أُمّمت٤مل اظمتؽماع ُمتـ ومتٙمٜمتقا ، اعم٤ميض ذم اًمٌالد دمت٤مح يم٤مٟم٧م اًمتل واألوسمئ٦م

 شمتؿ وىمتد . هت٤مظمٓمر شمٗم٤مىمؿ ىمٌؾ واًمٙمقًمػما واًمتٞمٗمقد اًمرُمكم اًمٓم٤مقمقن قمغم اًم٘مْم٤مء ذم سمٜمج٤مح

 وقمالج ، ًمٕمالضمف اًميوري٦م واًمٚم٘م٤مطم٤مت اًم٤ًمرس عمرض اعمْم٤مدة األدوي٦م ُمـ جمٛمققم٦م إٟمت٤مج

 ، اخلٌٞمثت٦م اًمنتـم٤مٟمٞم٦م األورام وقمتالج ، ًمٚمٌت٤مًمٖملم األٟمًقًمٞمٜمٞم٦م اخلالي٤م سمزرع اًمًٙمر ُمرض

 . سم٤مهرة سمٜمت٤مئ٩م األسمح٤مث هذه أشم٧م وىمد اًمٙمٌد واًمتٝم٤مب

 يٛمٙمتـ ، اعمٕمٚمقُمت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م إـمت٤مر ذم اعمٝمٛمت٦م اإلٟمج٤مزات ُمـ جمٛمققم٦م اًمّملم طم٘م٘م٧م 

 اًمرىم٤مىمت٤مت وصتٜمع شمّمتٛمٞمؿ قمغم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ىمدرة قمؼم أسمرزه٤م شمٚمٛمس

 . اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م قمٜم٤مس ُمـ ُمٝمؿ رتقمٜمّم شُمٕمد اًمتل ، اعمتٙم٤مُمٚم٦م اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م

 رعومت يًٕمك ، م 8686 قم٤مم ومحٚمقل . اًمٗمْم٤مء همزو جم٤مل ذم ًمٚمٖم٤مي٦م ـمٛمقطم٦م أهداف ًمٚمّملم 

 "ُمػم" حمٓم٦م سمحجؿ ومْم٤مئٞم٦م حمٓم٦م إىم٤مُم٦م إمم ، اًمٗمْم٤مئٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت قمـ اعمًئقل اًمّمٞمٜمل اجلٞمش

 ىمت٤مم ويمٚمتام . دائتؿ سمِمتٙمؾ سم٤مًمٌنمت ُم٠مهقًمت٦م شمٙمتقن سمحٞمت٨ُم  ، اًم٤ًمسم٘م٦م اًمًقومٞمتٞم٦م اًمٗمْم٤مئٞم٦م

 . االدم٤مه هذا ذم األُم٤مم إمم ظمٓمقة شم٘مدُمقا ضمديدة سمرطمٚم٦م اًمّمٞمٜمٞمقن

 يمؼمٟمت٤مُم٩م واقمتٛمتد يمٌػم سمِمٙمؾ م 1444 قم٤مم ُمٜمذُ  لماًمّم ذم اإلًمٙمؽموين اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمقر وىمد 

 اًمتحتٞمت٦م اًمٌٜمٞمت٦م شمتٓمٚمٌتف ُمت٤م شمتقومػم قمتغم احلٙمقُمت٦م وقمٛمٚم٧م ٟمٔم٤مم ًمف وووع ضمديد شمٕمٚمٞمٛمل

 سمٛم٤ًمقمدة وشم٘مقم اإلًمٙمؽموين اًمتٕمٚمٞمؿ جم٤مل ذم شمٕمٛمؾ يمٌػمة ذيم٤مت طم٤مًمًٞم٤م وٟمرى ، اًميوري٦م

 .اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ٤ًمتاعم١مؾم ًمدقمؿ وأضمٝمزة سمرجمٞم٦م طمٚمقل ُمـ حتت٤مضمف ُم٤م شمقومػم ذم اًمّملم

 ذم  واًمٜمٔمٞمٗمت٦م اجلتقدة اًمٕم٤مًمٞمت٦م اعُمتجتددة اًمٓم٤مىمت٦م ٟمًت٦ٌم رومتع قمتغم اًمّمٞمٜمٞم٦م احلٙمقُم٦م شمٕمٛمؾ 

 % 10 إمم م 8660 قمت٤مم %2 ُمتـ اًمٜم٦ًٌم هذه ًمؽمشمٗمع 5 شمدرجيًٞم٤م األوًمٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م االؾمتٝمالك

  م 8686 قم٤مم
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 .ُمًٚمح٦م توُمٞمٚمٞمِمٞم٤م ٟمٔم٤مُمل ضمٞمش ُمـ ُمٙمقٟم٦م ه٤مئٚم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م قمًٙمري٦م ىمقة متتٚمؽ اًمّملم إن 

 يمؾ شمّم٤مقمدي سمِمٙمؾ شمتٓمقر قمًٙمري شمّمٜمٞمع عمٜمٔمقُم٦م اُمتاليمٝم٤م قمـ ومْماًل  ، اطمتٞم٤مط وىمقات

 ٟمقويت٦م وشمرؾمت٤مٟم٦م هبت٤م االؾمتٝم٤مٟم٦م يٛمٙمـ ال اؾمؽماشمٞمجٞم٦م ىمقات اُمتاليمٝم٤م إمم إو٤موم٦م هذا ، يقم

 ، شمقؾمٕمف هقم٦م سم٥ًٌم األُمػميمٞم٦م اعمتحدة اًمقالي٤مت خم٤موف ُيثػم سمدأ ومْم٤مئًٞم٤م وسمرٟم٤مجم٤ًم وخٛم٦م

 و 36 ُمتـ شمؽماوح ضمًدا وخٛم٦م قمًٙمري إٟمٗم٤مق وُمٞمزاٟمٞم٦م ، ُمتٙم٤مُمٚم٦م ؾمتخ٤ٌمراتا وُمٜمٔمقُم٦م

 . أُمػميمل دوالر ُمٚمٞم٤مر 186

 أو ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م شُم١مهٚمٝم٤م واًمتل ، ًمٚم٘م٤مرات اًمٕم٤مسمرة اًمٚمقضمٞمًتٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م اًم٘مدرة اًمّملم متتٚمؽ 

 األىمتامر يمت٤مُمتالك اجلٖمتراذم اإلىمٚمٞمٛمتل حمٞمٓمٝمت٤م ٟمٓمت٤مق ظمت٤مرج ُمّمت٤محلٝم٤م قمـ اًمدوم٤مع طمتك

 سمٕمٞمتدة ضمقيت٦م ُمٝم٤مم ًمتٜمٗمٞمذ اًمٗم٘مري اًمٕمٛمقد شُمٕمد اًمتل اًمتزود وـم٤مئرات ، عُمتٓمقرةا اًمٕمًٙمري٦م

،Stratotanker KC – وطمت٤مُمالت ، قم٤مًُمت٤م 11 ، اعمتدى130 ـمتراز ُمتـ اجلق ذم سم٤مًمقىمقد 

 ُمقاضمٝمت٦م أو اطمتقاء قمغم اًم٘م٤مدرة واالؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمٜمقوي٦م ًمٚمٖمقاص٤مت واُمتاليمٝم٤م ، اًمٓم٤مئرات

 .اعمٌٙمر اإلٟمذار وـم٤مئرات ، اعم٤مء حت٧م ًمًٞم٤مدهت٤م اعمقضمٝم٦م األظمٓم٤مر أسمًط

 ذم واًمرهمٌت٦م ، اعمًت٤مقمدة واًمٕمقاُمؾ ، اجلٞمدة اًمؽمسم٦م ًمف شمقاومرت ًمٚمتٜمٛمٞم٦م ٟمٛمقذضًم٤م اًمّملم شُمٕمتؼم 

 . اًمتٜمٛمقي٦م اًمٜمٝمْم٦م هذه حت٘مٞمؼ ذم ؾم٤مهؿ اًمذي األُمر ، اًمٜمج٤مح

 يٛمٙمٜمؽ اًمٜم٤مومذة ُمـ شمٓمؾ أن همػم ُمـ " اًمٗمريدة اًمّملم طمْم٤مرة طمٙمٛم٦م قمـ سمقوقح وٟمٗمّمح 

 أن دون يٕمرف وم٤محلٙمٞمؿ وهٙمذا ، ىمٚمٞماًل  شمٕمرف سمٕمٞمًدا شمذه٥م ُم٤م وسم٘مدر اًمًامء دروب رىشم أن

 ، طمٙمٛم٦م اآلظمريـ ُمٕمروم٦م إن ، يٗمٕمؾ أن دون رء يمؾ ويٜمجز ، حيدق أن دون ويرى ، ي٤ًمومر

 . " اًم٘مدرة شم٘متيض اًمٜمٗمس وىمٞم٤مدة ، ىمقة شمتٓمٚم٥م اآلظمريـ وىمٞم٤مدة ضمرأة اًمٜمٗمس وُمٕمروم٦م

 ىمت٤مرورة ذم   اعمحتٞمط ُمٞمت٤مه ووتع حيت٤مول يمٛمـ هل اًمّملم قمـ اًمٙمت٤مسم٦م إن " ٟم٘مقل ، وأظمػًما

 ذم شُمًت٤مهؿ أن يٛمٙمتـ اًمتتل اًمتقصٞم٤مت ُمـ قمدًدا رؾم٦م ا اًمد شم٘مدم ؾمٌؼ ُم٤م ظمالل وُمـل زضم٤مضمٞم٦م

 ووضمتقد ، اًمّم٤محل٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمؽمسم٦م شمقاومر طم٤مًم٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م واًمدول ُمٍم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمٓمقير

 : يقم ما ايمتوصقات سمؾك أهم منو ًمتح٘مٞم٘مٝم٤م، اًمالزُم٦م واإلدارة ردة ا اإل
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 اإلسمتداع قمٛمٚمٞمت٦م شمدقمؿ ُمٜم٤مه٩م وشمٌٜمل اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم زي٤مدة طمٞم٨ُم  ُمـ اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمٜمٔم٤مم شمٓمقير

 اًمتنتب عمٜمتع األؾم٤مؾمٞم٦م اعمرطمٚم٦م ذم وذًمؽ يم٤مًمّملم اإلًمزاُمل اًمتٕمٚمٞمؿ ؾمٞم٤مؾم٦م واشم٤ٌمع ، واالسمتٙم٤مر

 يتؿ طمتك ، ألوالدهؿ اًمتٕمٚمٞمؿ ٦مومرص يٕمٓمقا ال اًمذيـ اآلسم٤مء دمرم ىمقاٟملم وإصدار اعمرطمٚم٦م هذه ُمـ

 . األُمٞم٦م ٟم٦ًٌم قمغم اًم٘مْم٤مء

 اعمقاشمٞم٦م واًمت٘مٞمٞمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ أؾم٤مًمٞم٥م وشمٌٜمل اعمٕمروم٦م جمتٛمع ُمتٓمٚم٤ٌمت شم٤ًمير طمتك اعمٜم٤مه٩م شمٓمقير 

 .االسمتٙم٤مر قمغم ي٤ًمقمد مم٤م واًمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ اًمذايت اًمتٕمٚمٞمؿ ىمدرات اليمت٤ًمب

 ُمتع ُمتامؿمتًٞم٤م ، اًمتٜمٛمٞمت٦م وُمتٓمٚمٌت٤مت فخمرضم٤مشم سملم واًمرسمط اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمتقؾمع رضورة 

 ذم اجلذري٦م واًمتٖمػمات ، واًمت٘مٜمٞم٤مت ، اًمٕمٚمقم ذم اًمنيٕم٦م واًمتٓمقرات ، اًمتّمٜمٞمع ذم اًمتقؾمع

 . اعمجتٛمع

 اًم٤ٌمطمثلم متٙمـ أيم٤مديٛمٞم٦م وطمري٦م ُمتٗمردة سمِمخّمٞم٦م ومتٞمزه٤م اجل٤مُمٕم٤مت اؾمت٘مالًمٞم٦م قمغم اًمت٠ميمٞمد 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ذم اًمٕمٚمٛمل واالسمتٙم٤مر اإلسمداع ُمـ

 واالسمتٙم٤مر اإلسمداع قمغم اًم٘مدرة شمٜمٛمٞم٦م ذم دور ُمـ هل٤م عم٤م واًمٌحقث اًمٕمٚمٞم٤م سم٤مًمدراؾم٤مت االهتامم 

 اًمذيـ اًمٓمٚم٦ٌم ورقم٤مي٦م الطمتْم٤من اًمالزُم٦م اآلًمٞم٤مت شمقومػم. اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمتٓمقرات وُمالطم٘م٦م

 . واإلسمداع اًمتٛمٞمز قمغم اًم٘مدرة يٛمٚمٙمقن

 واًمٌحت٨م ، واًمٜمققمٞم٦م اجلقدة ووٌط ، ًمالقمتامد اًمٕمٚمٞم٤م واهلٞمئ٤مت اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ جمٚمس متٙملم 

 . اعمٜم٤مؾم٦ٌم اًم٘مرارات اخت٤مذ همرض خيدم سمام وحتٚمٞمٚمٝم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت مجع ُمـ اًمٕمٚمٛمل

 وحم٤موًم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحقث واًمديمتقراه ًمٚمامضمًتػم قمٚمٛمٞم٦م رؾم٤مئؾ قمـ اًمٌح٨م جي٥م 

 . وهمػمه٤م واًمّمحٞم٦م واًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًمزراقمٞم٦م اعمج٤مالت مجٞمع ذم ُمٜمٝم٤م واالؾمتٗم٤مدة شمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 قمتـ واًمٌٕمد واالسمتٙم٤مر سم٤مإلسمداع اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ًمٓمالب اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث شمتًؿ أن جي٥م 

 . واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م سم٘مْم٤مي٤م اعم٤ٌمذ واالهتامم واعمح٤ميم٤مة اًمت٘مٚمٞمدي٦م
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 سمٜمتقاطمل شمترشمٌط اًمتل اجل٤مُمٕمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م طمريم٦م شمٜمِمٞمط ُمٕمقىم٤مت قمغم ٟم٘م٣م أن جي٥م 

 اجل٤مُمٕمت٤مت سمتلم اًمتٕمت٤مون ذم وصتٕمقسم٤مت ُمٕمقىمت٤مت شمقضمتد اميمت ، وشمٜمٔمٞمٛمٞمت٦م وومٜمٞمت٦م ُم٤مًمٞمت٦م

 اجل٤مُمٕمت٤مت سملم اًمٕمالىم٦م وٕمػ ذم وشمتٛمثؾ ، اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م واًم٘مٓم٤مقم٤مت

 األسمحت٤مث ذم يمثػًما شمثؼ ال اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت سم٠من اجل٤مُمٕم٤مت وشمرى ، اًمّمٜم٤مقم٦م وىمٓم٤مقم٤مت

 يِمتٕمر اًمتذي اًمقىمت٧م ذم ؾم٤ًمهتؿعم١م سمٗم٤مئدهت٤م ىمٜم٤مقمتٝمؿ وقمدم اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت ذم اجل٤مُمٕمٞم٦م

 شمٕم٤مًم٩م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م سمحقث سم٢مضمراء هتتؿ ال اجل٤مُمٕم٤مت سم٠من اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت ذم األقمامل رضم٤مل

 . اعمت٤ٌمدًم٦م اًمث٘م٦م ودرضم٦م اعم٤مزم سم٤مًمدقمؿ شمرشمٌط قمقائؼ إمم سم٤مإلو٤موم٦م هذا ، اإلٟمت٤مج

 اعمٜمت٤مخ شمتقومػم إمم يت١مدي ؾمتقف اًمّمتٜم٤مقم٦م وُم١مؾمًت٤مت اجل٤مُمٕم٤مت سملم اًمٕمالىم٦م شمٜمٛمٞم٦م جي٥م 

 ُمٕمزوًمت٦م اجل٤مُمٕم٤مت ضمٕمؾ إمم ي١مدي ىمد اًمٕمالىم٦م هذه همٞم٤مب أن سمٞمد ، اًمت٘مٜمل ًمٚمتٓمقر اًمّمحل

 اؾمتتٛمرار إمم سم٤مإلوت٤موم٦م اعمجتٛمع ٟمٛمق ذم اًمٗمَٕم٤مل ًمدوره٤م حم٘م٘م٦م وهمػم اعمجتٛمع ُمتٓمٚم٤ٌمت قمـ

 همٞمت٤مب ُمتـ ذًمؽ قمغم يؽمشم٥م وُم٤م األضمٜمٌٞم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م قمغم ًمالقمتامد اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت شمقضمف

 . اعمجتٛمع ذم اًم٤ًمئدة واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمٔمروف سملمو سمٞمٜمٝم٤م االٟمًج٤مم

 شمْمت٤مومر يتٓمٚمت٥م ممت٤م اعمٜمِمقد اًمٜمققمل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م إٟمت٤مضمٞم٦م ُمنموقم٤مت متقيؾ إمم احل٤مضم٦م 

 اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمجٚم٦م دومع ذم (اًمنميم٤مت) واخل٤مص (احلٙمقُمل) اًمٕم٤مم اًم٘مٓم٤مع سملم اجلٝمقد

 .اًمتٜمٛمقي٦م روقم٤مهت٤متُمِم سمٙم٤مُمؾ اًمتٜمٛمٞم٦م أضمؾ ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت ذم اعمٜمِمقد اًمٜمققمل

 واعمتٖمتػمات اعمتٓمٚم٤ٌمت ُمـ يمٌػم قمدد سمٛمقاضمٝم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم أصٌح٧م احل٤مرض وىمتٜم٤م ذم واجل٤مُمٕم٦م 

 اًمّمٜم٤مقم٦م ذم اعمت٘مدُم٦م اًمت٘مٜمٞم٦م أٟمقاع خمتٚمػ ذم اعمتخّمّملم ُمـ يمٌػمة أقمداد إمم احل٤مضم٦م : أمهٝم٤م

 حيتؿ اعمت٘مدُم٦م اعمجتٛمٕم٤مت شمِمٝمده اًمذي اهل٤مئؾ اًمت٘مٜمل اًمت٘مدم إن طمٞم٨ُم  ، واًمتج٤مرة واًمزراقم٦م

 . اًمٕم٤معمل اًمريم٥م قمـ ٟمتخٚمػ ال   طمتك اًمت٘مدم هذا وٟمقايم٥م ٟم٤ًمير أن قمٚمٞمٜم٤م

 الًمتامس وذًمؽ ، وُمًتٛمر دوري سمِمٙمؾ اعمت٘مدُم٦م واًمدول اًمّملم إمم قمٚمٛمٞم٦م سمٕمث٤مت إرؾم٤مل 

 طمتتك قمٚمٛمتل شم٘متدم ُمتـ اًمٕمت٤ممل إًمٞمف وصؾ وُم٤م اًمقاىمع أرض قمغم احل٤مصؾ واًمتٓمقر اًمت٘مدم

 . ُمٍم ذم اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م أؾم٤مؾمٞم٦م ىمقاقمد إرؾم٤مء يٛمٙمـ



462 

  

 
 
 

 اعمٍمي٦م اجل٤مُمٕم٤مت وًمزي٤مرة اعمح٤مرضات إلًم٘م٤مء اًمٕم٤ممل ُمًتقى قمغم واًمٕمٚمامء اخلؼماء اؾمتدقم٤مء 

 اإلٟمت٤مج ُمِمٙمالت وطمؾ وشمٓمٌٞم٘مف اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م جم٤مل ذم ظمؼماهتؿ ُمـ االؾمتٗم٤مدة أضمؾ ُمـ

 . اعمٍمي اعمجتٛمع ذم

 قمغم وم٘مط ُمٝمٛمتف شم٘متٍم ٦ماجل٤مُمٕم داظمؾ قم٤مًمٞم٦م يمٗم٤مءة قمغم ُمتخّمص سمحثل ومريؼ شمٙمقيـ جي٥م 

 . اعمختٚمٗم٦م اإلٟمت٤مج ىمٓم٤مقم٤مت ختدم اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث إضمراء

 شمٓمقيره قمغم وشمٕمٛمؾ اعمجتٛمع ختدم واًمتل اعمجتٛمع ُمِمٙمالت حلؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م األسمح٤مث شمقضمٞمف 

. 

 ويتْمٛمـ واًمدىم٦م سم٤مًمقوقح يتّمػ اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٌحقث اًمٕمٚمٞم٤م ًمٚمدراؾم٤مت ؿم٤مُمؾ ٟمٔم٤مم ووع 

 قمتغم ىمت٤مدًرا ويٙمتقن اعمجتٛمع اطمتٞم٤مضم٤مت ويٚمٌل واًمٗمٕم٤مًمٞم٦م ًمٙمٗم٤مءةوا واًمتٛمٞمز اجلقدة ُمٕم٤ميػم

 . اًمٕمقعم٦م حتدي٤مت إـم٤مر ذم اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٜم٤موم٦ًم

 حمٚمًٞم٤م اعمٕمرومٞم٦م ىمدراهتؿ وشمٓمقير قمٛمٚمٝمؿ وفمروف واًمتدريس اًمٌح٨م هٞمئ٤مت فمروف حتًلم 

 . وظم٤مرضمًٞم٤م

 ٕمٝمؿشمِمتجٞم هبتدف اًمٕمٚمٞم٤م اًمدراؾم٤مت وـمالب اًمّمٖم٤مر واًم٤ٌمطمثلم ًمٚمِم٤ٌمب اعمٙم٤مومآت شم٘مديؿ 

  . اًمٕمٚمٛمل ُمًتقاهؿ ورومع

 واًمتٓمتقير اًمٌح٨م ضمٝمد وًمدقمؿ ُمتٛمٞمز قم٤ملٍ  ًمتٕمٚمٞمؿ اًمالزُم٦م واًمتجٝمٞمزات اإلُمٙم٤مٟم٤مت شمقومػم 

 . (واالشمّم٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘م٤مٟم٤مت أدوات ، جمٝمزة خمتؼمات ، ُمٙمت٤ٌمت) ُم١مؾم٤ًمشمف ذم

 خلت٤مصا واًم٘مٓم٤مع اجل٤مُمٕم٤مت سملم واعمِمؽميم٦م اجل٤مدة اًمقـمٜمٞم٦م اًمٌحثٞم٦م اعمرايمز إٟمِم٤مء ذم اًمتقؾمع 

 اإلٟمٗمت٤مق صمتؿ وُمتـ واالظمتؽماع واإلسمداع اًمتٙمٜمقًمقضمل اًمتٓمقير وُمرايمز اعمِمؽميم٦م واًمٕمرسمٞم٦م

 .اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ عمٜمٔمقُم٦م ُمٙمٛمؾ يمجزء قمٚمٞمٝم٤م

 إٟمت٤مضمٞمت٦م ًمزيت٤مدة اًمٌحتقث وُمرايمتز سم٤مجل٤مُمٕمت٤مت ًمٚمٌت٤مطمثلم اعمٜم٤مؾم٥م ُمل  اًمٕمؾ اعمٜم٤مخ شمقومػم 

 . اًمٕمٚمامء أوو٤مع وحتًلم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 اًمتدريس ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام ذم اًمتدريس ٞمئ٦مه أقمْم٤مء ىمدرات شمٓمقير- 



461 

  

 
 
 

 ُمتـ واًمٓمٚمٌت٦م اًمتتدريس هٞمئت٦م أقمْم٤مء ًمتٛمٙملم اًمالزُم٦م األؾم٤مؾمٞم٦م واًمٌٜمٞم٦م اًمتجٝمٞمزات شمقومػم 

 . واًمتٕمٚمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام

 وشمِمتجٞمع سُمٕمتد قمتـ اًمتتٕمٚمؿ سمتراُم٩م ذم واالشمّمت٤مالت اعمٕمٚمقُمت٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اؾمتتخدام 

 . ذًمؽ ًمتح٘مٞمؼ ناًمتٕم٤مو قمغم اجل٤مُمٕم٤مت

 ذم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث إضمراء ُمـ ومتٙمٞمٜمٝمؿ اإلٟمت٤مج ُمقاىمع ذم اًمٕمٚمٞم٤م ًمدراؾم٤مت ـمالسم٤م اٟمخراط 

 . اًمٕمٛمؾ ظمؼمة إليم٤ًمهبؿ اعمختٚمٗم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت اًمت٤مسمٕم٦م واعمختؼمات اعمٕم٤مُمؾ

 قمتغم اًمٕمٛمتؾ ـمريؼ قمـ اًمتٜمٛمٞم٦م وىمٓم٤مقم٤مت اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ىمٓم٤مقم٤مت سملم اًمرسمط قمغم اًمٕمٛمؾ 

 رسمٓمٝمت٤م ويمتذًمؽ ، سمتٌٕمض سمٕمْمتٝم٤م وظم٤مرضمٝمت٤م اجل٤مُمٕمت٤مت ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م زُمرايم رسمط

 رسمتط شمْمتٛمـ اًمتتل واألٟمٔمٛم٦م اًمًٞم٤مؾم٤مت ـمريؼ قمـ ذًمؽ ، واخلدُم٤مت اإلٟمت٤مج سم٘مٓم٤مقم٤مت

 . اعمختٚمٗم٦م سم٤مًم٘مٓم٤مقم٤مت واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م سمخٓمط اًمٕمٚمٛمٞم٦م األٟمِمٓم٦م

 اًمتٕمٚمتٞمؿ وُم١مؾمًت٤مت ضمٝمت٦م ُمتـ واخل٤مص اًمٕم٤مم اًم٘مٓم٤مقملم سملم وصمٞمؼ ُم١مؾمز ارشم٤ٌمط إجي٤مد 

 هذيـ شمٓمقير ذم اعم١مؾم٤ًمت هذه ذم اعُم١مهٚم٦م اًمٓم٤مىم٤مت ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة أظمرى ضمٝم٦م ُمـ .اًمٕم٤مزم

 .اًمتٓمٌٞم٘مل اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م االؾمتِم٤مرات ـمريؼ قمـ اًم٘مٓم٤مقملم

 ممثٚمتلم شمْمؿ اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة ذم اًمٕمٚمٛمل طم٨م  ًمٚم٥م قمٚمٞم٤م هٞمئ٦م إٟمِم٤مء

 وايمتؽـويموصمقوا ًمٚمٕمٚمتقم األقمتغم واعمجٚمتس اخلت٤مص واًم٘مٓمت٤مع اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمتٞمؿ ُم١مؾمًت٤مت قمتـ

 : فمعم وسمعؿل ايمعؾؿي زمايمبحث سمعـي ايمتي واظممؽمسات

 األظمرى واعم١مؾم٤ًمت اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُم١مؾم٤ًمت ذم واًمٌحثٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلٝمقد شمقطمٞمد  

 اًمٕمٚمٛمل واًمٌح٨م اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمتٛمقيؾ ظم٤مص صٜمدوق إٟمِم٤مء. 

 اعمجتٛمع طم٤مضم٤مت ًمتٚمٌٞم٦م وم٤مئدة األيمثر اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث ٟمحق ثلماًم٤ٌمطم شمقضمٞمف . 

 واعمٕمٜمقي٦م واًمت٘مديري٦م اًمتِمجٞمٕمٞم٦م احلقاومز وُمٜمحٝمؿ اجل٤مديـ اًم٤ٌمطمثلم دقمؿ . 

 إلضمتراء اًمٕمٚمٛمتل سم٤مًمٌحت٨م اعمختّمت٦م واخل٤مصت٦م اًمٕم٤مُمت٦م اعم١مؾمًت٤مت ُمتع اًمٕمالىم٤مت شمقصمٞمؼ 

 . عمّمٚمحتٝم٤م اًمٌحقث
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 اعمتخّمّمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمجتالت إلصتدار ٝمقداجل وشمقطمٞمد ، اًمٕمٚمٛمل اإلٟمت٤مج رتٟمِم شمِمجٞمع 

 . اًمقـمٜمل اعمًتقى قمغم اعُمحَٙمٛم٦م

 اًمٕمٚمٞمت٤م اًمدراؾمت٤مت ورؾمت٤مئؾ واًمٌت٤مطمثلم اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٌحتقث قمتـ يم٤مُمٚم٦م سمٞم٤مٟم٤مت ىم٤مقمدة سمٜم٤مء 

 . ًمٚمجٛمٞمع وإشم٤مطمتٝم٤م اًمتخرج وُمِم٤مريع

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م ًمتدريس سمٛمٍم اًمّمٞمٜمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م سم٢مٟمِم٤مء شم٘مقم أن اعمٍمي٦م احلٙمقُم٦م قمغم يٜمٌٖمل 

 ذم اًمنميم٤مت وشمِمجٞمع اعمدرسم٦م اًمٗمٜمٞم٦م اًمٙمقادر سم٢مقمداد اجل٤مُمٕم٦م شم٘مقم طمٞم٨ُم  اًمّمٜم٤مقم٦م ذم اًمٕم٤مًمٞم٦م

 . ومتقيٚمٝم٤م اجل٤مُمٕم٦م هذه ًمدقمؿ واًمّملم ُمٍم

 ذم سمٕمٞمٜمٝمت٤م سمّمتٜم٤مقم٤مت اعمرشمٌٓمت٦م اًمٙمٚمٞمت٤مت ُمتـ قمدد شم٘مٞمؿ أن اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة قمغم جي٥م 

 . واعمح٤مومٔم٤مت اًم٘م٤مهرة ذم اًمّمٜم٤مقمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م

 ىم٤مئٛم٦م سمحقصمٝم٤م شمٙمقن ، اًمٙمؼمى اًمّمٜم٤مقمٞم٦م روقم٤متتًمٚمٛمِم شم٤مسمٕم٦م سمحقث وُمٕم٤مهد ُمرايمز إٟمِم٤مء 

 . اعمنموقم٤مت شمٚمؽ ُمٜمت٩م ظمدُم٦م قمغم

 ُمٜمٝم٤م اعمجتٛمع أومراد اؾمتٗم٤مدة شمًٝمٞمؾ وحم٤موًم٦م اعمختٚمٗم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م شمٓمقير ذم اعم٤ًممه٦م . 

 اعمجتٛمع ظمدُم٦م ذم اًمٕمٚمٛمل اإلٟمت٤مج شمقفمٞمػ .  

 طمتك اعمجتٛمع اطمتٞم٤مضم٤مت ويٚمٌك ، واىمٕمٞم٦م تعمِمٙمال طمٚمقاًل  اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م يٙمقن أن جي٥م 

 . واًمتٙم٤مًمٞمػ واًمٙمٗم٤مءة اجلقدة طمٞم٨ُم  ُمـ اًمٕم٤معمٞم٦م اعمٜمتج٤مت ُمٜم٤موم٦ًم يٛمٙمـ

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث شمًقيؼ ذم اعمٍمي اإلقمالم دور ىمٞم٤مم .  

 شمٚمتؽ مت٤مصمتؾ ظمتدُم٤مت شم٘مديؿ قمغم اًمٕمرسمٞم٦م اخلؼمة وسمٞمقت ، واًمتٓمقير اًمٌح٨م ُمرايمز شمِمجٞمع 

 . اعمّمٜمٕم٦م اًمٌٚمدان ذم واخلؼمة اًمٌح٨م ُم١مؾم٤ًمت ُمـ رسمٞم٦ماًمٕم اًمدول هب٤م شمًتٕملم اًمتل

 جمت٤مالت مجٞمتع ذم اًمٕمرسمٞمت٦م اًمٌٚمتدان قمتؼم اًمؽماسمط أؿمٙم٤مل خمتٚمػ وشم٘مقي٦م إٟمِم٤مء قمغم اًمٕمٛمؾ 

 . احلديث٦م واالشمّم٤مل اعمٕمٚمقُم٤مت شم٘م٤مٟم٤مت سمتقفمٞمػ ظم٤مص٦م ، اًمت٘م٤مين واًمتٓمقير اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 ًمٚمٛمٜمٓم٘مت٦م ومٞمٝمت٤م شم٘مقم أن يٛمٙمـ أو ، ٜمٓم٘م٦ماعم حتت٤مضمٝم٤م جم٤مالت قمغم اًمت٘م٤مين اًمتٓمقير ذم اًمؽميمٞمز 

 ، واالشمّمت٤مل اعمٕمٚمقُمت٤مت وشم٘م٤مٟمت٤مت ، وُمِمتت٘م٤مهتام واًمٖمت٤مز اًمٜمٗمط شم٘م٤مٟم٤مت ُمثؾ ، ٟمًٌٞم٦م ُمٞمزة

  اعمٞم٤مه وحتٚمٞم٦م ، واًمري٤مح اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمثؾ ، اعُمتجددة اًمٓم٤مىم٦م وُمّم٤مدر
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 .اًمٕمرسمٞمت٦م اًمٌٚمتدان قمٛمقم ذم شمتقزع اًمت٘م٤مين واًمتٓمقير اًمٌح٨م جم٤مالت ذم " متٞمز ُمرايمز " إىم٤مُم٦م 

 . اًمٜمًٌٞم٦م اعمزاي٤م أو ًمالطمتٞم٤مضم٤مت وومً٘م٤م

 وُمٜم٤مومًت٦م االسمتٙمت٤مرات ًمزي٤مدة اًمٗمٙمري٦م اعمٚمٙمٞم٦م ومح٤مي٦م ودقمؿ واعمخؽمقملم اعمٌتٙمريـ شمِمجٞمع 

 . اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٌحقث جم٤مل ذم األظمرى اًمدول

 اهل٤مدوم٦م همػم ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت ُمٜمح صقرة قمغم إُم٤م اًمت٘م٤مين واًمتٓمقير اًمٌح٨م ًمتٛمقيؾ ومرص إشم٤مطم٦م 

 اًمٌحت٨م ٟمجت٤مح قمٜمتد شمًتؽمد ، اًمرسمحٞمت٦م ًمٚمٛمنمتوقم٤مت ُمٞمنتة سمنموط ىمروض أو ًمٚمرسمح

 . اعمنموع إيراد زي٤مدة ذم واًمتٓمقير

 واًمّمدىم٤مت األوىم٤مف ُمـ متقل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمدقمؿ ظم٤مص٦م صٜم٤مديؼ إٟمِم٤مء . 

 اًمتتل اعمِمت٤مريع طم٤موتٜم٤مت ـمريؼ قمـ اًمّمٜم٤مقم٦م جم٤مل ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م دقمؿ يتؿ أن يٛمٙمـ 

 ، واؾمتثامر إٟمت٤مج إمم ٟمٛمقذج جمرد ُمـ أومٙم٤مرهؿ وحتقيؾ واعمٌتٙمريـ اعمٌدقملم شمٌٜمل إمم هتدف

 ختٚمتؼ ُمٜمتجت٤مت إمم األسمحت٤مث هذه وحتقيؾ ًمٚمٛمٌتٙمريـ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم٤ًمقمدة شمقومػم ـمريؼ قمـ

 .اًمًقق اىمتّم٤مد ذم ُمْم٤موم٦م ىمٞمٛم٦م

 حتقيتؾ إمم اعمٓمت٤مف هن٤ميت٦م ذم ي١مدي ألٟمف 5 األسمح٤مث متقيؾ سم٠ممهٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمجتٛمٕم٤مت شمققمٞم٦م 

 قمجٚمت٦م ويتدومع اًمترسمح يتدر اؾمتثامر إمم متقيؾ إمم سمح٤مضم٦م ٟمٗم٘م٦م ُمـ واًمتٓمقير ح٨ماًمٌ ٟمِم٤مط

 . األُم٤مم إمم اًمتٜمٛمٞم٦م

 واًمتٓمتقير اًمٌح٨م ًمٜمِم٤مط ، واًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م األقمامل ُمنموقم٤مت أرسم٤مح ُمـ ٟم٥ًم ختّمٞمص 

 . واًمتٓمقير اًمٌح٨م ضمٝمقد دقمؿ ًمّمٜم٤مديؼ أو ، داظمٚمٝم٤م

 قمغم ًمإلٟمٗم٤مق اعم٤مًمٞم٦م اعمخّمّم٤مت ُمـ ُمزيًدا شمرصد أن ُمٍم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول قمغم جي٥م 

 أن جي٥م قمٚمٞمف اإلٟمٗم٤مق وم٢من وسم٤مًمت٤مزم ىمقُمٞم٦م ىمْمٞم٦م سمٛمث٤مسم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ألن اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م

 . اعمختٚمٗم٦م اعمجتٛمٕم٤مت اهتامُم٤مت ىم٤مئٛم٦م رأس قمغم ي٠ميت

 واًم٘مٓم٤مع . طمٙمقُمل متقيؾ وُمٕمٔمٛمف ضمًدا ُمٜمخٗمْم٦م ُمٍم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م متقيؾ ٟم٦ًٌم إن 

 ويتٓمٚمت٥م . اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م ٟمت٤مئ٩م شمٓمٌٞمؼ ُمـ شمًتٗمٞمد واخلدُم٤مت ٤مجاإلٟمت وىمٓم٤مقمل اخل٤مص

 . ومَٕم٤مًم٦م ُمِم٤مريم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م متقيؾ ذم اًم٘مٓم٤مقم٤مت هذه ُمِم٤مريم٦م اًمقوع هذا
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 ايمعؾؿوي ايمبحث فمعم اإلكػاق كسبة رهمع مٌم دم ايمتطبقؼي ايمعؾؿي ايمبحث سمؼدم يتطؾب 

 : يقم ىمام وذيمك ايمؼادمة ايمعمم ايمسـوات طمالل سمدرجيًقا

 صمتالث ظمتالل اإلمجت٤مزم اعمحتكم اًمٜمت٤مشم٩م ُمتـ %1 إمم ًمتّمتؾ احلٙمقُمل اًمتٛمقيؾ ٟم٦ًٌم زي٤مدة 

 . ؾمٜمقات قمنم ظمالل اإلمج٤مزم اعمحكم اًمٜم٤مشم٩م ُمـ %8 وإمم ؾمٜمقات

 قمٚمٛمٞمت٦م سمحتقث سمت٢مضمراء ُمٍمت ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م متقيؾ ذم اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع ُمِم٤مريم٦م شمٜم٤مُمل 

 إمم اعمِمت٤مريم٦م هتذه شمّمؾ نأ ويٛمٙمـ . ٟمت٤مئجٝم٤م ُمـ ويًتٗمٞمد اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع يٛمقهل٤م شمٓمٌٞم٘مٞم٦م

 . ؾمٜمقات قمنم ظمالل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق إمج٤مزم ُمـ % 80

 أظمرى ُم٤ًممه٤مت وأي٦م اًمٌح٨م شمًقيؼ قم٤مئد ُمـ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م متقيؾ صٜمدوق إٟمِم٤مء . 

 األضمٜمٌل اًمتٛمقيؾ ُمـ االؾمتٗم٤مدة . 

 اًمٕم٤مزم واًمتٕمٚمٞمؿ اًمّمٜم٤مقم٦م ىمٓم٤مع ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق زي٤مدة . 

 اًم٘مقُمل، اًمٜم٤مشم٩م جمٛمؾ ُمـ %8 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمٓمقير اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمغم اإلٟمٗم٤مق ٟم٦ًٌم ضمٕمؾ 

 .اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ٟمٗم٘م٤مهت٤م ُمـ %3 و

 وووتع ، واإلضمراءات اًم٘مقاٟملم وؾمـ ، اًمًٞم٤مؾم٤مت ورؾمؿ األوًمقي٤مت سمقوع اًمدوًم٦م ىمٞم٤مم 

 . اًمت٘م٤مين واًمتٓمقير اًمٌح٨م سم٘مٞم٤مم اًمٙمٗمٞمٚم٦م واإلُمٙم٤مٟم٤مت اعمقارد وإشم٤مطم٦م ، احلقاومز

 يمٚمتف اعمجتٛمتع صتٕمٞمد قمتغم واًمتٓمتقير اًمٌح٨م ضمٝمقد حلٗمز ومَٕم٤مًم٦م أهٚمٞم٦م ُم١مؾمًٞم٦م ٦مسمٞمئ إٟمِم٤مء 

 . ودقمٛمٝم٤م

 وحتتد اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اًمٙمٗم٤مءات ُمـ ُمٍم حترم اًمتل اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءات هجرة ًمٔم٤مهرة طمد ووع 

 دوًمٞمت٦م واشمٗم٤مىمٞمت٤مت وـمٜمٞمت٦م ؾمٞم٤مؾم٤مت ووع ـمريؼ قمـ واالىمتّم٤مدي االضمتامقمل شم٘مدُمٝم٤م ُمـ

 . أوـم٤مهنؿ ذم اًمٙمٗم٤مءات أصح٤مب واؾمتٌ٘م٤مء االضمتذاب

 اهل٤مدوم٦م همػم ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت ُمٜمح صقرة قمغم إُم٤م اًمت٘م٤مين واًمتٓمقير اًمٌح٨م ًمتٛمقيؾ ومرص إشم٤مطم٦م 

 اًمٌحت٨م ٟمجت٤مح قمٜمتد شمًتؽمد ، اًمرسمحٞمت٦م ًمٚمٛمنمتوقم٤مت ُمٞمنتة سمنموط ىمروض أو ًمٚمرسمح

 . اعمنموع إيراد زي٤مدة ذم واًمتٓمقير
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 اًمٞمقٟمًتٙمق ُمثتؾ ًمدوًمٞم٦ما اهلٞمئ٤مت ُمـ اعم٘مدُم٦م اخل٤مرضمٞم٦م واعمٕمقٟم٤مت اعم٤ًمقمدات زي٤مدة حم٤موًم٦م 

 . اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ًمدقمؿ اًمدوزم واًمٌٜمؽ واًمٞمقٟمٞمًٞمػ واألًمٞمٙمًق

 اًم٘مقُمٞمت٦م اًمًٞم٤مؾمت٤مت ُمتـ يتجتزأ ال ضمزء واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم اؾمؽماشمٞمجٞم٦م شمٙمقن أن جي٥م 

 ًمٚمدظمقل اًمٜم٤مضمز اعمٜمٕمٓمػ أهن٤م طمٞم٨ُم  اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م ًمٚمثقرة األُمثؾ االؾمتٖمالل هبدف ، اًمٕمٚمٞم٤م

 ُمتع يتٜم٤مؾمت٥م سمام واالسمتداع واًمتٓمقير واًمتٓمقيع االٟمت٘م٤مء ظمالل ُمـ ، اعمت٘مدُم٦م اًمدول وٛمـ

 اًمٕمٍمت ذم االىمتّم٤مدي اًمٜمٔم٤مم ُم٘مقُم٤مت أهؿ ُمـ شُمٕمد اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م أن طمٞم٨ُم  اًمداظمٚمٞم٦م اًمٌٞمئ٦م

 . اعمٕم٤مس احلدي٨م

 ظمتالل ُمتـ اعمٌت٤مذة األضمٜمٌٞمت٦م االؾمتثامرات ُمـ اعمزيد جلذب اؾمؽماشمٞمجٞم٦م سمقوع االهتامم 

 اًمٗمٙمتر ذم اإلٟمتت٤مج قمٜمت٤مس ُمتـ اهلت٤مم اًمٕمٜمٍم هلذا اجل٤مذسم٦م تّم٤مدي٦ماالىم واعمزاي٤م اإلقمٗم٤مءات

٤ًٌم ُيٕمد اًمٕمٜمٍم هذا ٟم٘مص أن طمٞم٨ُم  االٟمتامئل  اًمٕمٜمٍمت سم٤مقمتٌت٤مره اًمٜم٤مُمٞمت٦م اًمدول ختٚمػ ذم ؾمٌ

 . اًمتٜمٛمٞم٦م ًم٘مٞم٤مم اًمقطمٞمد

 ُمتع شمتتالئؿ سمحٞم٨م ، اًمٌٚمديـ سملم االىمتّم٤مدي ًمٚمتٕم٤مون ضمديدة اشمٗم٤مىمٞم٦م قمغم اًمتقىمٞمع رضورة 

 رومتع ذم وشمًت٤مهؿ اًمًتقق اىمتّمت٤مد شمٕمٛمٞمؼ سم٤مدم٤مه اًمٕم٤ممل ؿمٝمده٤م اًمتل ىمتّم٤مدي٦ماال اعمتٖمػمات

 . اجلٛمريمٞم٦م اًمرؾمقم ُمـ ُمٕمٗم٤مة ؾمٚمٕمٞم٦م ىمقائؿ اظمتٞم٤مر ظمالل ُمـ اًمتج٤مري اًمت٤ٌمدل طمجؿ

 : طمالل من األصمـبي االؽمتثامر ؿمرد وفموامل معوومات فمعم ايمؼضاء رضورة

 طمدث يمام اعمًتثٛمريـ ًمتِمجٞمع األظمرى اًمدول ُمع اًمييٌل االزدواج عمٜمع اشمٗم٤مىمٞم٤مت شمقىمٞمع 

 . وإهائٞمؾ شمريمٞم٤م ذم

 االؾمتثامري٦م ًمٚمٛمنموقم٤مت اًمالزُم٦م واعمدري٦م اعم٤مهرة اًمٕمامًم٦م شمقومػم . 

 يٕمقىمٝم٤م ال األضمٜمٌٞم٦م االؾمتثامرات ضمذب قمغم يٕمٛمؾ سمام اًمٕمٛمؾ ىم٤مٟمقن شمٕمديؾ . 

 قمٚمتاًم  ى،اًمٌنم اعم٤مل رأس ذم واالؾمتثامر ري٦متاًمٌِم اًمتٜمٛمٞم٦م أمهٞم٦م شمدرك أن اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول قمغم 

 قمٚمٞمٝمت٤م يمذًمؽ ، واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ًمٜمج٤مح األول اًمٕمامد هل اًمٌنمي٦م اًمثروة أن

 ، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ واألداء اًمٕمٛمؾ ُمـ اعمزيد قمغم حيٗمز اًمذي األُمر ًمٚمثروة اًمٕم٤مدل سم٤مًمتقزيع هتتؿ أن

 . أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمجتٛمع ذم اًمٗم٘مر ٟم٥ًم ختٗمٞمػ ذم ويًٝمؿ
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 اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م اؾمتتٕمامل وشمٕمٛمتٞمؿ . واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سمت٤مًمٕمٚمقم ٦ماًمزراقم سم٢مهن٤مض اًمتٛمًؽ جي٥م 

 اًمريٗمٞمت٦م ًمٚمٛم١مؾمًت٤مت واعمًت٤مقمدة اًمتدقمؿ ُمٜمح جي٥م ٟمٗمًف اًمقىم٧م وذم اعمٛمت٤مزة واًمًالًم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م

 . االىمتّم٤مدي٦م واًمٗمقائد اًمٕم٤مزم واعمًتقى اًمٙمٌػم احلجؿ ذات

 اًمزراقمٞمت٦م قاٟم٤متاحلٞم وإٟمت٤مضمٞم٦م اعمح٤مصٞمؾ، خمتٚمػ ُمـ احلديث٦م األصٜم٤مف إٟمت٤مضمٞم٦م ٟم٥ًم رومع 

 .ًمٚمزراقم٦م اًمٖمٚم٦م ذات ُمٜمٝم٤م األضمٜمٌٞم٦م وإدظم٤مل طمديث٦م أصٜم٤مف سم٤مؾمتٜم٤ٌمط % 80 16 ُمـ وهمػمه٤م

 اًمتري ُمٞمت٤مه اؾمتتخدام وظمٗمتض اعمًت٤مطم٦م وطمتدة إٟمت٤مضمٞمت٦م سمرومتع اإلٟمت٤مج شمٙم٤مًمٞمػ ظمٗمض 

 وُمٞمت٤مه شمرسمت٦م ُمتـ اعمت٤مطمت٦م اًمزراقمٞمت٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعمقارد قمغم واعمح٤مومٔم٦م ، واألؾمٛمدة واعمٌٞمدات

 .ىمقي٦م زراقمٞم٦م سمحقث ُمٜمٔمقُم٦م وشم٠مؾمٞمس ، اًمٕمٚمٛمٞم٦م واهلٞم٤ميمؾ اًمٌٜمٞم٦م وشمٓمقير ،ٟم٤ٌميت وهمٓم٤مء

 ُمتـ اعمًتتٗمٞمدة واجلٝمت٤مت اًمزراقمٞمت٦م اًمٌحتقث هٞمئ٦م ذم اًم٤ٌمطمثلم سملم دوري٦م اضمتامقم٤مت قم٘مد 

 ظمالهلت٤م يٜمت٤مىمش وهمػمهت٤م، احلٙمقُمٞمت٦م واجلٝمت٤مت واعم١مؾمًت٤مت اخل٤مص واًم٘مٓم٤مع اًمٗمالطملم

 شمٓمٌٞمتؼ وآًمٞمت٤مت سمٞمتٜمٝمام اًم٘م٤مئٛمت٦م اًمٗمجقة ردم ٦مويمٞمٗمٞم وٟمت٤مئجٝم٤م، اًمٌحقث، إىم٤مُم٦م إمم احل٤مضم٦م

 .اعمًتٗمٞمدة اجلٝم٤مت ىمٌؾ ُمـ شمٌٜمٞمٝم٤م وُمدى ُمٜمٝم٤م اعمٓمٌؼ ٟمت٤مئ٩م وشم٘مقيؿ اعمتقومرة اًمٜمت٤مئ٩م

 اعمًتٗمٞمدة اجلٝم٤مت وسمٕمض اًمزراقمٞم٦م اًمٌحقث هٞمئ٦م سملم وشمٜمًٞمؼ شمٕم٤مون وظمٓمط سمراُم٩م ووع 

 إمم تت٤مئ٩ماًمٜم إيّمت٤مل آًمٞمت٤مت ووتع هبتدف )اًمزراقمتل اإلرؿمت٤مد ُمثتؾ(اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م ُمـ

 .اًم٤ٌمطمثلم إمم اًمٗمالطملم ُمِم٤ميمؾ وإيّم٤مل اًمٗمالطملم

 اًمتجت٤مرب شمٜمٗمٞمتذ قمتغم واًمٕمٛمتؾ اًمٗمالطمتلم، إمم ُمًتتٛمرة ُمٞمداٟمٞمت٦م سمزي٤مرات اًم٤ٌمطمثلم ىمٞم٤مم 

 . اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م قمغم وُمالطمٔم٤مهتؿ آرائٝمؿ ُمـ ًمالؾمتٗم٤مدة طم٘مقهلؿ ذم اًمقاؾمٕم٦م اًمت٠ميمٞمدي٦م

 ٟمتت٤مئ٩م ُمتـ اعمًتٗمٞمدة اجلٝم٤مت قمـ لمممثٚم ًمٞمْمؿ اًمزراقمٞم٦م اًمٌحقث هٞمئ٦م إداةر جمٚمس شمقؾمٞمع 

 ُمتـ ألن )اًمٗمالطمتلم واحتت٤مد اًمزراقمتل واًمتخٓمتٞمط اًمزراقمتل اإلرؿم٤مد(اًمزراقمٞم٦م اًمٌحقث

 وُمتدى وشمٓمٌٞم٘م٤مهتت٤م وٟمت٤مئجٝمت٤م اًمزراقمٞمت٦م اًمٌحتقث ظمٓمتط ُمٜم٤مىمِمت٦م اعمجٚمس هذا صالطمٞم٦م

 . اعمًتٗمٞمدة اجلٝم٤مت طم٤مضم٤مت ُمع اٟمًج٤مُمٝم٤م
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 وإُمٙم٤مٟمٞمت٦م احلٞمت٦م اًمٙمتٚمت٦م وـم٤مىمت٦م ريت٤محاًم وـم٤مىمت٦م اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م شمقاومر اؾمتٖمالل رضورة 

 واًمتجٛمٕم٤مت األُم٤ميمـ وشمٜمٛمٞم٦م األرايض واؾمتّمالح اًمتٕمٛمػم ُمٜم٤مـمؼ ذم سمخ٤مص٦م –  اؾمتخداُمٝم٤م

 ًمٗمؽمة اًمٌؽموًمٞم٦م اعمقاد سم٤مطمتٞم٤مـمٞم٤مت االطمتٗم٤مظ قمغم ؾمٞم٤ًمقمد مم٤م ، اًمٕمٛمران قمـ واًمٌٕمٞمدة اًمٜم٤مئٞم٦م

 . ُمٍم ذم اًمتٜمٛمٞم٦م شمقاصؾ وحي٘مؼ أـمقل

 5 اًمّمتٞمٜمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٤م سم٤مًمت٘مٜمٞم٦م وُم٤ٌمدًمتف عمٍم اًمِمٛمز ؿمٕم٤معاإل ُمـ االؾمتٗم٤مدة رضورة 

 5 ـمقيٚمت٦م ؾمت٤مقم٤مت ُمتـ سمف شمتٛمتع عم٤م ألورسم٤م اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م شمّمدير يٛمٙمٜمٝم٤م ُمٍم أن طمٞم٨ُم 

ت٤م يقًُم٤م 380 ُمٍم ومٗمل ، ومٞمٝم٤م اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م اؾمتٖمالل يٛمٙمـ طمٞم٨ُم  ًً  ومٞمٝمت٤م شمًتتٛمر ُمِمٛم

 وذًمؽ ، اًمًٜم٦م ذم ؾم٤مقم٦م يمٞمٚمقوات 8666قمغم يزيد ُم٤م شمٜمت٩م ؾم٤مقم٤مت 16 إمم 3 ُمـ اًمِمٛمس

 واًمتذي ، اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىمت٦م جمت٤مل ذم اخل٤مرضمٞم٦م اًمتٛمقيالت جلذب رتُمّم ؾمٕمك ظمالل ُمـ

 ُمٕمتدالت ُمتـ اًمِمٛمًٞم٦م ًمٚمٓم٤مىم٦م عَم٤م 5 اًمِمٛمًٞم٦م سم٤مًمٓم٤مىم٦م االهتامم رضورة إمم رتُمّم ذم يدومٕمٜم٤م

 . اًمٜمقوي٦م اًمٓم٤مىم٦م أُم٤من ُمٕمدالت سم٤مًمٓمٌع شمٗمقق % 166 إمم شمّمؾ أُم٤من

 شمٚمتؽ مت٤مصمتؾ ظمتدُم٤مت شم٘مديؿ قمغم اًمٕمرسمٞم٦م اخلؼمة وسمٞمقت ، واًمتٓمقير ًمٌح٨ما ُمرايمز شمِمجٞمع 

 . اعمّمٜمٕم٦م اًمٌٚمدان ذم واخلؼمة اًمٌح٨م ُم١مؾم٤ًمت ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول هب٤م شمًتٕملم اًمتل

 ًمٚمٛمٜمٓم٘مت٦م ومٞمٝمت٤م شم٘مقم أن يٛمٙمـ أو ، اعمٜمٓم٘م٦م حتت٤مضمٝم٤م جم٤مالت قمغم اًمت٘م٤مين اًمتٓمقير ذم اًمؽميمٞمز 

 ، واالشمّمت٤مل اعمٕمٚمقُمت٤مت وشم٘م٤مٟمت٤مت ، وُمِمتت٘م٤مهتام ٖمت٤مزواًم اًمٜمٗمط شم٘م٤مٟم٤مت ُمثؾ ، ٟمًٌٞم٦م ُمٞمزة

 . اعمٞم٤مه وحتٚمٞم٦م ، واًمري٤مح اًمِمٛمًٞم٦م اًمٓم٤مىم٦م ُمثؾ ، اعمتجددة اًمٓم٤مىم٦م وُمّم٤مدر

 وومً٘م٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌٚمدان قمٛمقم ذم شمتقزع اًمت٘م٤مين واًمتٓمقير اًمٌح٨م جم٤مالت ذم " متٞمز ُمرايمز " إىم٤مُم٦م 

 . اًمٜمًٌٞم٦م اعمزاي٤م أو ًمالطمتٞم٤مضم٤مت

 وووتع ، واإلضمتراءات اًم٘مقاٟملم وؾمـ اًمًٞم٤مؾم٤مت، ورؾمؿ ألوًمقي٤متا سمقوع اًمدوًم٦م ىمٞم٤مم 

  اًمت٘م٤مين واًمتٓمقير اًمٌح٨م سم٘مٞم٤مم اًمٙمٗمٞمٚم٦م واإلُمٙم٤مٟم٤مت اعمقارد وإشم٤مطم٦م احلقاومز

 يمٚمتف اعمجتٛمتع صتٕمٞمد قمتغم واًمتٓمتقير اًمٌح٨م ضمٝمقد حلٗمز ومًٕم٤مًم٦م أهٚمٞم٦م ُم١مؾمًٞم٦م سمٞمئ٦م إٟمِم٤مء 

 . ودقمٛمٝم٤م
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 اًمٌحت٨م جمت٤مل ذم سم٤مًمنمتايم٦م خيتتص ومتٞمام ٞمت٦مواًمت٘مٜم ًمٚمٕمٚمتقم اًمقـمٜمٞمت٦م اخلُٓم٦م ُمرئٞم٤مت شمٗمٕمٞمؾ 

 .واًمتٓمقير

 واًمتٓمتقير اًمٌحت٨م جمت٤مل ذم االؾمتثامر ذم واخلدُمٞم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت ُم١مؾم٤ًمت طم٨م ، 

 . ُمٕمٛمٚمٞم٦م ودمٝمٞمزات سمنمي٦م ظمؼمات ُمـ اًمٌحثٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ذم يتقومر مم٤م واالؾمتٗم٤مدة

 االىمتّمت٤مدي٦م اخلٓمط ؿًمدقم اًمًٞم٤مؾمٞملم اًم٘م٤مدة ُمـ اًمٙمثػم ضم٤مٟم٥م ُمـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلرادة همٞم٤مب 

 االىمتّم٤مدي٦م اًم٘مٓم٤مقم٤مت هرم ىمٛم٦م قمغم اعمؽميمزيـ وسم٤مألظمص اًمتٜمٛمقي٦م واًمٌحقث واًمدراؾم٤مت

 ؾمٞم٤مؾمتٞم٦م إرادة هٜمت٤مك شمٙمتقن أن يتقضم٥م ًمذًمؽ اًمقـمٜمل، االىمتّم٤مد وشمٓمقر ٟمٛمق أوٕمػ مم٤م

 إمم سم٤مإلوت٤موم٦م أهتداومٝم٤م، ًمتح٘مٞمتؼ اًمقؾم٤مئؾ سمتقومػم ُمٚمتزُم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م سمٕمٛمٚمٞم٦م ضمدي٦م سمٙمؾ ُم١مُمٜم٦م

 ُمٕمٞمِمتٝم٤م ُمًتقى حتًلم قمغم صمامره٤م واٟمٕمٙم٤مس اإلٟمامئٞم٦م األهداف هذه ألمهٞم٦م اجلامهػم شمٕمٌئ٦م

. 

 واًمتدول اعم١مؾم٤ًمت ُمع اعمقىمٕم٦م االشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمـ اًم٘مّمقى ًمالؾمتٗم٤مدة اًمالزُم٦م اآلًمٞم٤مت إجي٤مد 

 .وشم٘مٜمًٞم٤م قمٚمٛمًٞم٤م اعمت٘مدُم٦م

 اًمٕم٘م٤ٌمت وإزاًم٦م اًمنمايم٦م ًمتٗمٕمٞمؾ ُمرٟم٦م وؾمٞم٤مؾم٤مت أٟمٔمٛم٦م شمٌٜمل .  

 اًمتٕمٚمتٞمؿ ٟمٔمت٤مم ًمتٗمٕمٞمتؾ اًمٕم٤مًمٞمت٦م واًمنتقم٦م اًمت٘مٜمٞمت٤مت ذات االشمّمت٤مل ؿمتٌٙم٤مت اؾمتتخدام 

 . االًمٙمؽموين

 اخلٌػمة واإلداري٦م اًمٗمٜمٞم٦م سم٤مألـمر شمزويده٤م ظمالل ُمـ اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م اًمٕمٚمٞم٤م اهلٞمئ٦م دور شمٗمٕمٞمؾ 

 واعم١مُمٜم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٤مت واعمٚمٛم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وٟم٘مؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م األسمح٤مث سمتٜمٗمٞمذ

 .واعمًتداُم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم    واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمدور

 واىمٕمٝم٤م قمغم ًمٚمقىمقف إطمداصمٝم٤م قمغم ؾمٜمقاٍت  قمدة ُم٣م اًمتل اًمٌحثٞم٦م اعمرايمز أداء شم٘مٞمٞمؿ إقم٤مدة 

 ظمٓمتط واقمتتامد .قمٛمٚمٝمت٤م ًمِمتؾ اعمًٌٌلم أو قمٚمٞمٝم٤م اًم٘م٤مئٛملم وُم٤ًمءًم٦م ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ىمٚم٦م وأؾم٤ٌمب

 . اخلُٓمط هذه شمٜمٗمٞمذ وُمدى اهت٤مإدار ألداء ُمًتٛمر شم٘مٞمٞمؿ شمتْمٛمـ اعم١مؾم٤ًمت هذه ًمتٓمقير

 اعمرايمتز شمٗمٕمٞمتؾ ذم دم٤مرهبت٤م ُمـ واالؾمتٗم٤مدة اعمٜمتج٦م، اًمٌحثٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت دقمؿ ذم االؾمتٛمرار 

 .اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ُمًػمة ذم اعمتٕمثرة
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 اًمقـمٜمٞمت٦م اعمٙمتٌت٤مت دور وشمٗمٕمٞمتؾ حمٚمًٞم٤م، اعمٜمجزة اًمٌحقث ٟمت٤مئ٩م ًمتقصمٞمؼ سمٞم٤مٟم٤مت ىم٤مقمدة إٟمِم٤مء 

 اعمحتكم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م عمٜمِمتقرات طم٤موتٜم٦م ًمتٙمتقن ٤مسمٌٕمْمتٝم ورسمٓمٝم٤م واخل٤مص٦م اعمريمزي٦م

 ًمٚمؽممجت٦م وـمٜمتل ُمريمز وإٟمِم٤مء .اإلقمالم ووؾم٤مئؾ اًمتث٘مٞمػ سمٕمٛمٚمٞم٤مت واالهتامم .وومٝمرؾمتٝم٤م

 .اعمجتٛمع ذم اعمٕمروم٦م صم٘م٤موم٦م ٟمنم ًمتقؾمٞمع

 يٕمتتؼم :اًمت٘مٚمٞمديت٦م سم٤مًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واعمتٕمٚم٘م٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٌحقث ًمدقمؿ اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع شمِمجٞمع 

 واعمٚمح٦م، اهل٤مُم٦م اعمقاوٞمع ُمـ اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت ووع ذم صاخل٤م اًم٘مٓم٤مع إذاك

 .اعمًتثٛمر ورهم٦ٌم اًمًقق وطم٤مضم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت ُمـ شمٜمٌع اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وم٤مؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 ٤ًٌم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م قمٛمٚمٞم٦م ذم اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع ُمِم٤مريم٦م قمدم يٜمٕمٙمس  إقمتداده٤م طمًـ قمغم ؾمٚم

 صم٘متتف شمٕمزيتز اعمت٤مدي ودقمٛمتف اخلت٤مص عاًم٘مٓمت٤م دور شمٗمٕمٞمتؾ وحيت٤مج واؾمتثامره٤م، وشمٜمٗمٞمذه٤م

 .اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م سمٛم١مؾم٤ًمت

 ي٘متررون اًمتذيـ اًم٘مترار صتٜم٤مع :اًمٕمٚمٛمتل اعمنمتوع دقمؿ ذم األرسمع اعمجتٛمع ومئ٤مت ُمِم٤مريم٦م 

 .اًم٘مترار ًمّمت٤مطم٥م اعمِمتقرة ي٘متدُمقن اًمتذيـ واالىمتّمت٤مديقن واعمخٓمٓمتقن .األوًمقيت٤مت

 ورؤوس وشم٤ًمؤالت إداري٦م ُمٝم٤مرات ُمـ ًمدهيؿ سمام وصٜم٤مقمٞم٦م زراقمٞم٦م همرف ُمـ واحلرومٞمقن

 .واًمتٙمٜمقًمقضمٞمقن واًمٕمٚمٛمٞمقن هب٤م، ي٤ًممهقا أن يٛمٙمـ أُمقال

 واعمح٤مؾم٦ٌم واًمرىم٤مسم٦م واعمت٤مسمٕم٦م اًمٙمٗم٤مءة، إمم واالؾمتٜم٤مد واًمتٙمٜمقًمقضمل، اًمٕمٚمٛمل اعمٜم٤مخ شمقؾمٞمع . 

 وصت٘مؾ واالسمتٙم٤مر واًمتٛمٞمز ًمإلسمداع اًمداقمٛم٦م واالضمتامقمٞم٦م واًمٜمٗمًٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م اًمٌٞمئ٦م شمقومػم 

  . اعمقاه٥م

 اعمقضمتف اًمتٓمٌٞم٘متل اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وسمخ٤مص٦م ُمًتقاه ورومع ودقمٛمف اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م شمِمجٞمع 

 . وشمٜمٛمٞمتف اعمجتٛمع خلدُم٦م

 وٟم٘متؾ ، اًمٕمٍمت ُمقايمٌت٦م ورضورة أمهٞم٦م شمدرك أن ُمٍم وسمخ٤مص٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول قمغم جي٥م 

 ذًمؽ قمـ اًمؽماظمل أو   اًمت٘م٤مقمس شمٙمٚمٗم٦م وإال ممٙمـ وىم٧م سم٠مهع ًمدهي٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م وشمقـملم

 قم٘مقد سمٕمد ٟمٗمًٝم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمدول وضمدت رسمام سمؾ ، واًمتٙم٤مًمٞمػ اًمٕمقاىم٥م دطم٦موم٤م شمٙمقن ؾمقف

 . اآلظمريـ ُمالطم٘م٦م قمـ قم٤مضمزة ىمٚمٞمٚم٦م زُمٜمٞم٦م
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 اًمٕم٤ممل أٟمٔم٤مر ضمذسم٧م واًمتل اًمّمٞمٜمل اًمِمٕم٥م ظم٤موٝم٤م اًمتل اًمتجرسم٦م أُم٤مم ـمقياًل  اًمقىمقف جي٥م 

 ٤مملاًمٕم ًمدول األُمؾ ُمـ سمريً٘م٤م اًمٕمٛمالىم٦م اًمتجرسم٦م هذه ىمدُم٧م طمٞم٨ُم  ، وطمدب صقب يمؾ ُمـ

 هتذه شمُٕمد وًمذا ، اٟمٕمزاًمٞم٦م وسمٖمػم سم٤مؾمت٘مالًمٞم٦م يٜمٛمق أن ٤مؾمتٓم٤معيشمٜمٛمٞم٦م ٟمٛمقذج سمقصٗمٝم٤م اًمث٤مًم٨م

 .سمف يًتٝم٤من ال اًمذي اًمؽماث ُمـ اًمتجرسم٦م



471 

  

 
 
 

 انًزاجع

  : انً ادر : أواًل

 - اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ,1

  - اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ,8

  : وانًتزجًح انعزتيح انكتة : حاًَيا

 اًمّمتٕمقد وأؾمت٤ٌمب اًم٘متقة ُمالُمتح ذم دراؾمت٦م ل اًمّمتلم شم٘متدم أهار :  األظمترس إسمراهٞمؿ -1

 -  م 8663 ،اًم٘م٤مهرة ،واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ،إيؽماكل

 اًمٓمٌٕم٦م  ،لهب٤م--؟ االىمتداء يٛمٙمـ هؾ لاًمٜمٛمق ذم احلديث٦م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتجرسم٦م : األظمرس إسمراهٞمؿ -2

 -  م 8663 ،واًمتقزيع واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م إيؽماك ،اًمث٤مٟمٞم٦م

 األمحتدي دار  ،اًمؼمامج٤مشمٞمت٦م واًمٜمٗمٕمٞمت٦م قًمقضمٞمت٦ماأليدي اخلٚمٗمٞمت٦م اًمّمتلم : األظمرس إسمراهٞمؿ   -3

 - م 8661  ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،ًمٚمٜمنم

 ُمٞمتٙمتٞمس هتدى حتريتر: اًمّمٞمٜمل، اًمّمٕمقد ذم اًمّمٕمقد- وطمقاضمز اًمّملم :قمروم٤مت إسمراهٞمؿ  -4

 - م 8661 ،اًم٘م٤مهرة سمج٤مُمٕم٦م اآلؾمٞمقي٦م اًمدراؾم٤مت ُمريمز ،اًم٘م٤مهرة ،حمٛمد قمروم٦م وظمدجي٦م

 ،ًمٚمٛمٓمٌققمت٤مت اعمٍمتي اعمٙمت٥م ،اعمٕمجزة ه اًمّملم ـمريؼ :  ضمٞمف هقٟمغ زم – اًمًٕمٞمد أمحد -5

 - م 8611 ،اًم٘م٤مهرة

 اًمًٞم٤مؾمتتٞم٦م اًمدراؾمتت٤مت ُمريمتتز ،اًم٘متت٤مهرة ،اًمٕمتتري اًمتتقـمـ ذم اًمٗم٘متتر : اًمٜمجتت٤مر اًمًتتٞمد أمحتتد -6

 - م 8660  ،سم٤مألهرام ؾمؽماشمٞمجٞم٦مالوا

 األهترام ،إؾمؽماشمٞمجٞم٦م يمراؾم٤مت ،اًمٕمٛمالىم٦م االىمتّم٤مدي٦م واًم٘مٗمزة اًمّملم  : اًمٜمج٤مر اًمًٞمد أمحد -7

 - م 8662 ،اًم٘م٤مهرة ،نمًمٚمٜم
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 اًمٜمٝمْم٦م دار   ،اًمدوًمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمٕمالىم٤مت ذم دروس  : اًمًالم قمٌد وصٗمقت ضم٤مُمع أمحد -8

 - م 1443  ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٕمرسمٞم٦م

 يمٚمٞمت٦م ،اآلؾمتٞمقي٦م اًمدراؾم٤مت ُمريمز ،اآلؾمٞمقى األـمٚمس ،اًمّملم مجٝمقري٦م : احل٤مومظ قمٌد أمحد -9

 - م 8663 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد

 دار ،اًم٘مت٤مهرة ،االؾمتتثامر ىمترارات واختت٤مذ اإلداري اًمتٛمقيتؾ أؾم٤مؾمٞم٤مت : محٞمد قمثامن أمحد -10

 - م1433 ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م

 ،األومم اًمٓمٌٕمت٦م ،اًمٕمٌٞمٙمت٤من ُمٙمتٌت٦م ،احلتدي٨م آؾمتٞم٤م ذق شمت٤مريخ : يت٤مهمل أمحتد إؾمامقمٞمؾ   -11

 - م 1441 – ه 1110 ،اًمري٤مض

 ،ل زرادؿمت٧م – يمقٟمٗمقؿمتٞمقس – اسمتقذ ل وومت٤مرس واًمّملم اهلٜمد طمٙمامء : طم٤مُمد إؾمامقمٞمؾ  -12

 - م 8611 ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،اًمٜم٤مومذة ُمٙمت٦ٌم

ٕمٞمد -13 ٚمٛمقن : طمج٤مج رزق اًًم ٤من ُمٓمٌٕم٦م ،احلدي٨م اًمٕمٍم ذم اًمّملم ذم اعم   م- 1430 ،اًم٘م٤مهرة ،طم

 اًمٌالد دار ،االضمتامقمٞم٦م اًمٕمٚمقم ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م وُمٜم٤مه٩م أؾم٤مًمٞم٥م :  اهلل قمٌد أمحد اًمّم٤ٌمب -14

 - م 1448 – ه 1113 ،اًمث٤مٟمٞم٦م ٌٕم٦ماًمٓم ،ضمدة ،واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م

 اًمث٘م٤مومٞمت٦م ًمٚمٕمالىم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمدائرة  : ُمرد إسمراهٞمؿ طمًلم شمرمج٦م ،واحل٤مرض اًمت٤مريخ اًمّملم -15

 - م 8661 ،سمٙملم ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م اًمث٘م٤موم٦م سمقزارة اخل٤مرضمٞم٦م

 ،٘متققاحل يمٚمٞمت٦م ،واًمقاىمتع اًمتٜمٔمػم سملم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ االىمتّم٤مدي٦م األمهٞم٦م : اخل٤مًمؼ قمٌد أمحد اًمًٞمد -16

 - م 8666 ،اعمٜمّمقرة ضم٤مُمٕم٦م

 م-1444 ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ؾمٜمؽم ضمراومٞمؽ ُمقدرن ،اإلٟم٤ًمن قمٚمؿ : قمقض طمٜمٗمل اًمًٞمد -17

 ،واًمٕمنمتيـ احلت٤مدي اًم٘مرن ذم اًمٗم٤مئ٘م٦م االىمتّم٤مدي٦م اًم٘مقة ل اًمّمٞمٜمل اًمٕمٍم : ؿمٞمٜمٙم٤مر أوديد -18

 -  م 8660 ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،سمػموت ،ًمٚمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م اًمدار ،واًمؽممج٦م اًمتدري٥م ُمريمز شمرمج٦م

 اًم٘مقى وشمقازن اًمٕم٤معمل االىمتّم٤مد قمغم وشم٠مصمػمه اًمٜم٤مهض اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد ل :  ؿمٞمٜمٙم٤مر أوديد -19

  اًمٓمٌٕمت٦م ،سمتػموت ،ًمٚمٕمٚمتقم اًمٕمرسمٞمت٦م اًمدار ،واًمؽممج٦م اًمتدري٥م ُمريمز شمرمج٦م ،ل أقمامًمؽ وقمغم

 -  م 8660  ،األومم
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 اًمتدار ،ضم٤مهؾ ٔمػمٟم : شمرمج٦م ،األول اجلزء ،واًمٕمنميـ اًمقاطمد ًمٚم٘مرن اإلقمداد : يمٞمٜمدي سمقل -20

 - م 1440 ،ًمٞمٌٞم٤م ،ًمٚمٜمنم اجلامهػمي٦م

 8616اًم٘م٤مرات، قمؼم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمنم دار ،ًمٚمّملم اًمقـمٜمل اًمدوم٤مع وأظمرون: شمِمٞم٤من ىمقاٟمغ سمٜمغ -21

  -م

 - م1403 ،سمٙملم ،األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار ،اًمّملم قمـ عمح٤مت : شمٌم شمِمٞمٜمغ -22

 -م1420 ،سمٙملم ،ضمٜمٌٞم٦ماأل ًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار ،اًمّملم اىمتّم٤مد قمـ عمح٦م :ر شمِمٞمٜمغ  -23

 - م 1434 ،سمٙملم ،األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار ،شمقٟم٩م ُم٤موشمًك : ؿمٞم٤من ون شمِمقٟمغ -24

  م 1433 ،سمٙملم ،األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار ،اًمث٤مين اجلزء ،اًمّملم قمـ رء يمؾ : ؿمك شمِمٞمٜمغ شمِمقٟمغ -25

- 

  م1434 ،سمٙملم ،اجلديد اًمٜمنم دار ،اًمث٤مًم٨م اجلزء ،اًمّملم قمـ رء يمؾ : ؿمك شمِمٞمٜمغ شمِمقٟمغ -26

- 

 ،ل اًمث٘م٤مومٞمت٦م اعمزايت٤م – اعمٜمت٤مـمؼ اىمتّمت٤مد – اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمٔمروف ل اًمّملم ضمٖمراومٞم٦م : سمٞمٜمغ شمِمٜمغ -27

 - م1444 ،اًم٘م٤مرات قمؼم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمنم دار ،اًمّملم أؾم٤مؾمٞم٤مت ؾمٚمًٚم٦م

 م-8616 ،اًم٘م٤مرات قمؼم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمنم دار ،ودي٤مٟمتٝم٤م اًمّملم ىمقُمٞم٤مت شمًٞم٤من: شمِمٜمغ -28

 سم٤مًمٚمٖمت٤مت اًمٜمنمت دار ،سمٙمتلم  ظمتػمي، حمٛمد أمحد : ٦مشمرمج ،اًمّملم أطمقال ُمقضمز : ون شمٌم -29

 - م1433 ،األضمٜمٌٞم٦م

 - م 1440 ،سمٙملم ،اجلديد اًمٜمجؿ دار ،اًمّملم : ر شمِملم -30

 م-1431 ،اًمٜمنم دار ،ضمراد أسمق حمٛمد : شمرمج٦م ،اجلديد قمٝمده٤م ذم اًمّملم ون: شمِملم -31

 ؾمٚمًتٚم٦م ،قمّمٗمقر دحمٛم : شمرمج٦م ،اًمٖمرب – اًمّملم – اإلؾمالم – احلدي٨م اًمٕمٚمؿ ومجر : هػ أ- - شمقي -32

 - م 1442 ،اًمٙمقي٧م ،واآلداب واًمٗمٜمقن ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمل اعمجٚمس ،144 رىمؿ اًمٙمت٤مب ،اعمٕمروم٦م قم٤ممل

 - م 8661 ،دُمِمؼ ،اًمٕمرب اًمٙمت٤مب احت٤مد ،اجلديد اًمرأؾمامًمٞم٦م وضمف اعمديٜمل: شمقومٞمؼ  -33

   اًمٓمٌٕمت٦م ،إُمت٤مم اًمٗمتت٤مح قمٌتد إُم٤مم شمرمج٦م ،اًمِمٕمقب ًمدى اًمديٜمٞم٦م اعمٕمت٘مدات : سم٤مرٟمدر ضمٗمري -34

 - م 1441 ،اًم٘م٤مهرة ،ُمدسمقزم ُمٙمت٦ٌم ،اًمث٤مٟمٞم٦م
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  ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،واًمتقزيع رتًمٚمٜمِم آوم٤مق ل اًمتٜملم ُمـ االىمؽمابل اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٚمٞم٤مزم : اًمٕمري مج٤مل -35

  - م8610 ،اًم٘م٤مهرة

 ،اإلؾمتٙمٜمدري٦م ،اعمٕم٤مرف ُمٜمِم٠مة ،اخل٤مُم٦ًم اًمٓمٌٕم٦م ،اإلىمٚمٞمٛمٞم٦م آؾمٞم٤م ضمٖمراومٞم٤م : ضمقدة طمًٜملم ضمقدة  -36

 - م1443

 إمم وًمتدظمقل االؾمتتثامر إؾمتؽماشمٞمجٞم٦م ل اًمّمتلم ذم األقمتامل قمتغم ٟم٤مومتذة : دريقومٞم ضمقٟم٤مصم٤من -37

 ،ُمٙمتتقم آل راؿمتد سمتـ حمٛمتد ُم١مؾمًت٦م ،حمٛمتد صت٤مسمر جمدي :  شمرمج٦م ،ل اًمّمٞمٜمٞم٦م األؾمقاق

 - م 8618

 ،ضمتقدة همريت٥م حمٛمد : شمرمج٦م ،اًمّملم ذم واحلْم٤مرة اًمٕمٚمؿ شم٤مريخ ُمقضمز : ٟمٞمده٤مم ضمقزيػ -38

 - م 1440 ،هرةاًم٘م٤م ،ًمٚمٙمت٤مب اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م اهلٞمئ٦م

 قمٌتد إُمت٤مم ُمراضمٕمت٦م ،طمًتلم يقؾمتػ يم٤مُمؾ :  شمرمج٦م ،اًم٘مديؿ اًمنمىمل اًمٗمٙمر : يمقًمر ضمقن -39

 ،واآلداب واًمٗمٜمقن ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمل اعمجٚمس ،144 اًمٕمدد ،اعمٕمروم٦م قم٤ممل ؾمٚمًٚم٦م ،إُم٤مم اًمٗمت٤مح

 - م 1440 يقًمٞمق ،اًمٙمقي٧م

 - م 8611 ،سمٙملم ،اًمّملم أطمقال ُمقضمز : اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م -40

 اعمٛمٚمٙمت٦م ،رتًمٚمٜمِمت اًمٕمٌٞمٙمت٤من  ـم٤ٌمع، أيٛمـ : اًمٕمرسمٞم٦م إمم ٟم٘مٚمف ،اًمّملم ذم ُم٤مرد ضمرز:رو ضمٞمؿ -41

 - م 8611 ،اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 اًمدار ُمٙمت٦ٌم – واعم١مؾم٦ًم اًمرؾم٤مًم٦م سملم اجل٤مُمٕم٦م – واًمث٘م٤موم٦م اًمؽمسمٞم٦م ذم دراؾم٤مت ل : قمامر طم٤مُمد -42

 - م 1441 ،اًم٘م٤مهرة ،ًمٚمٙمت٤مب اًمٕمرسمٞم٦م

 - م1401 ،اًم٘م٤مهرة ر،تُمّم هنْم٦م ُمٙمت٦ٌم ٜمل،اًمّمٞم اًمٜمٌل – يمقٟمٗمقؿمٞمقس ؾمٕمٗم٤من: طمًـ -43

 اهلٞمئت٦م ،ًمٚمجٛمٞمتع اًم٘متراءة ُمٝمرضمت٤من ،ًمٙمٜمٗمقؿمٞمقس اخلٛم٦ًم اًمٙمت٥م : ؾمٕمٗم٤من ؿمح٤مشم٦م طمًـ -44

 - م 1440 ،اًم٘م٤مهرة ،ًمٚمٙمت٤مب اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م

 اًمٜمنمت دار ،ل اًمّمتٞمٜمٞملم وجمتٛمتع وطمٞمت٤مة ومٙمتر ذم رطمٚمت٦م ل اًمّملم ؾمٗمرُ  : إؾمامقمٞمؾ طمًلم -45

 - م8663 ،سمٙملم ،األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت
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 اًمتدار ،اعمٕمت٤مسة واإلىمٚمٞمٛمٞمت٦م واًمٕم٤معمٞمت٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٓمقرات ذم دراؾم٤مت : اجلٛمٞمغم محٞمد -46

   - م 1443 ،ـمراسمٚمس ،اجلامهػمي٦م

 ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م االىمتّم٤مدي٦م، اًمًٚمًٚم٦م اعمٕم٤مس، اًمدوزم االىمتّم٤مد ُمِمٙمالت : اًمّم٤ٌمظمك محٞمد -47

 - م1433

 - م 1441 ،اًم٘م٤مهرة ،ٟم٤مذ سمدون ، اجلديدة اًمّملم ذم واًمتحدي٨م االٟمٗمت٤مح :  قمزيز ظمػمي -48

 - م 8661 ،سمٙملم ،اًمّملم ذم األضمٜمٌل االىمتّم٤مدي اًمتٕم٤مون  : األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار -49

 ،ل واًمٕمنمتيـ اًمقاطمتد اًم٘مرن ذم اًمّملم ل األيمؼم اًمتٜملم : يمٞمزا دي أرٟمٞمف ،سمقرؿمت٤ميـ داٟمٞمٞم٤مل -50

 ؾمٚمًتٚم٦م (، آلدابوا واًمٗمٜمتقن ًمٚمث٘م٤مومت٦م اًمقـمٜمل اعمجٚمس : اًمٙمقي٧م ) ضمالل ؿمقىمل : شمرمج٦م

 - م  8661 ،816 قمدد ، اعمٕمروم٦م قم٤ممل

 - م 1433 ،سمٙملم ،األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م دؾمتقر  -51

 ،اًمٕمٌٞمٙم٤من اخلٓمٞم٥م، هال : اًمٕمرسمٞم٦م إمم ٟم٘مٚمتف ،اًمّملم ذم ُصٜمع واٟمغ: يقٟمغ – -ؾمقل إن دوٟم٤مًمد -52

 - م 8616 ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،اًمًٕمقدي٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م

 واًمٌحتقث ًمٚمدراؾمت٤مت قمتلم ،واعمٕم٤مس احلدي٨م اًمت٤مريخ ذم آؾمٞم٤م : وآظمرون اًمِمٞمخ رأوم٧م -53

   م- 8661 ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ،اًم٘م٤مهرة ،واالضمتامقمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 ،اإلٟمًت٤مٟمٞم٦م واًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت قملم ،وضمٖمراومًٞم٤م شم٤مرخيًٞم٤م اًمٕم٤ممل ذم اعمًٚمٛمقن ،اًمِمٞمخ رأوم٧م -54

 - م 1441 ،اًم٘م٤مهرة

 - م 8668 ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٕم٤مرف دار ،ًمّملما إمم رطمٚم٦م : اًمٌٜم٤م رضم٥م -55

 ،اًمقومت٤مء دار،ووؾمت٤مئٓمف وُمؼمراشمف حمدداشمف – واإلًمٙمؽموين اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ : احلل قمٌد رُمزي -56

 - م 8660 اإلؾمٙمٜمدري٦م،

 اًمت٤مرخيٞمت٦م األصتقل ذم دراؾمت٦م اًمتت٤مريخ قمتؼم اًمؽمسمقي اًمٗمٙمر شمٓمقر : احلل قمٌد أمحد رُمزي -57

 - م 8664 ،ًم٘م٤مهرةا ،األومم ،اًمٓمٌٕم٦م اًمنمق زهراء ،ًمٚمؽمسمٞم٦م
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 ،األؾمت٤مد اًمتٕمٚمتٞمؿ ُمرطمٚمت٦م ذم سُمٕمتد قمتـ اًمتٕمٚمتٞمؿ وؾم٤مئؾ شمقفمٞمػ : اًم٘مذاذم حمٛمد رُمْم٤من -58

 اعمٜمٔمٛمت٦م ،اًمٕمتري اًمتقـمـ ذم اعمٗمتقطمت٦م واجل٤مُمٕمت٤مت سمٕمتد قمـ اًمتٕمٚمٞمؿ ُمرايمز ُمديري اضمتامع

 - م 1444 ديًٛمؼم ،اجلزائر ،واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 : شمرمج٦م ،ل مجٞمًٕم٤م ًمٜم٤م ذًمؽ ودالًم٦م واًمّملم اهلٜمد صٕمقد 5 ًمتٜملموا اًمٗمٞمؾ ل : ُمػميدي٨م روسملم -59

 ،واآلداب واًمٗمٜمتقن ًمٚمث٘م٤مومت٦م اًمقـمٜمل اعمجٚمس ،( 304 ) اعمٕمروم٦م قم٤ممل ؾمٚمًٚم٦م ،ضمالل ؿمقىمل

 -  م 8664 يٜم٤مير ،اًمٙمقي٧م

 ،اعُمٕمت٤مس اإلؾمتالُمل اًمٕمت٤ممل ذم واًمت٘مٜمل اًمٕمٚمٛمل اًمتخٚمػ ىمْمٞم٦م ل :  اًمٜمج٤مر راهم٥م زهمٚمقل -60

 - هت1164 ىمٓمر، ٕمٚمقُم٤مت،واعم اًمٌحقث ُمريمز

 ،األهة ُمٙمتٌت٦م اًمثت٤مين، اجلتزء اًمٗمٙمر، ؾمٚمًٚم٦م ،احلدي٨م اًمٗمٙمر ُمّمٓمٚمح٤مت : ظمِم٦ٌم ؾم٤مُمل -61

 - م8661

 ،اًم٘مت٤مهرة ،اًمٕمرسمٞمت٦م اًمٜمٝمْمت٦م دار ،اعمٕمت٤مس اًمٕمت٤ممل ذم اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م اًمتٜمٔمؿ : رىم٤مويتاًمِم ؾمٕم٤مد -62

 - م1421

 ل شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ودراؾم٤مت ٦مومٙمري ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ل اعم٘م٤مرٟم٦م اًمؽمسمٞم٦م :  وآظمرون اًمٜمٌل قمٌد سمًٞمقين ؾمٕم٤مد -63

 - م 8660 ،اًم٘م٤مهرة ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ،اًمنمق زهراء ُمٙمت٦ٌم ،

 وآوم٤مق اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد سمٜمٞم٦م ذم اهلٞمٙمٚمٞم٦م اًمتحقالت : اًمث٤مُمر ٟمٕمٛم٦م وؾم٤مُمرة قمثامن حمٛمد ؾمٕمد -64

   م- 8661 ،قمامن ،وائؾ دار األومم، اًمٓمٌٕم٦م ،اعمًت٘مٌٚمٞم٦م شمٓمقره

 ،اًمزىمت٤مزيؼ ،األومم اًمٓمٌٕمت٦م ،رؿمتٞمد ُمٙمتٌت٦م ،دي٤مناأل شم٤مريخ دراؾم٦م إمم اعمدظمؾ : ُمراد ؾمٕمٞمد -65

 - م 1443

 ًمٚمدراؾمت٤مت اإلُم٤مرات ُمريمز ،اًمدوزم اًمٜمٔم٤مم ذم ًمٚمّملم اعمًت٘مٌٚمٞم٦م اعمٙم٤مٟم٦م : احلل قمٌد ؾمٚمٞمؿ   -66

 - م 8668 ،فمٌل أسمق ،اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 ،واًمٜمنمت ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٓمٚمٞمٕم٦م دار ،اًمٌديٚم٦م واًمتٜمٛمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمؿ : ؾمٚمامن رؿمٞمد ؾمٚمامن  -67

 - م 1431 ،وتسمػم
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 - م 1440 ،اًم٘م٤مهرة ،ُمدسمقزم ُمٙمت٦ٌم ،اًمدي٤مٟم٤مت ىمّم٦م : ُمٔمٝمر ؾمٚمٞمامن -68

 ،ومق واٟمغ ومريدة شمرمج٦م ل واًمتجدد رواالسمتٙم٤م اإلصالح ل اًمّمٞمٜمل اًمتٕمٚمٞمؿ :  هقان ؿمٞم٤مو ؾمق -69

  - م 8661 ديًٛمؼم، ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م اًمٕم٤مُم٦م اًم٘مٜمّمٚمٞم٦م

 ًمٚمتقزيتع ىم٤ٌمء دار ،ُم٘م٤مرن حتٚمٞمؾ ، اًمٕم٤ممل دول ذم اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٔمؿ : اًمٌقهل وم٤مروق ،سمدران ؿمٌؾ -70

 - م 8661 ،اًم٘م٤مهرة ،واًمٜمنم

 ،اجل٤مُمٕمٞمتت٦م اعمٕمرومتت٦م دار ل اًمتٕمٚمتتٞمؿ ٟمٔمتتؿ ذم دراؾمتت٤مت ل اعم٘م٤مرٟمتت٦م اًمؽمسمٞمتت٦م : سمتتدران ؿمتتٌؾ -71

  -  م 8661 ،اًمراسمٕم٦م اًمٓمٌٕم٦م ،اإلؾمٙمٜمدري٦م

  - م 8661 ،اعمٕمروم٦م قم٤ممل ،ريـتواًمٕمِم اًمقاطمد اًم٘مرن ذم اًمّملم ،األيمؼم اًمتٜملم : ضمالل ؿمقىمل -72

 - م 8661 ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٕم٤مرف دار ،واًمتحدى اًمتجرسم٦م اًمّملم : ضمالل ؿمقىمك -73

 ،األضمٜمٌٞمت٦م سم٤مًمٚمٖمت٤مت اًمٜمنمت دار ،اعمٗمت٤مطمٞم٦م اًمٕم٤ٌمرات ـمريؼ قمـ اًمّملم ُمٕمروم٦م : ون ظمف ؿمٞم٤م -74

 - م 8663 ،اًمّملم ،سمٙملم

 االىمتّمت٤مدي٦م ًمتٜمٛمٞم٦ما ذم اجل٤مُمٕم٤مت دور ل اًمتٜمٛمٞم٦م ذم ادم٤مه٤مت : ٟم٤مسمِمٞمام ويمقرو يقؾمػ ؿمٝمٞمد -75

 - م 8662 ،ًمٚمٙمت٤مب اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م اهلٞمئ٦م ،ظمٚمٞمٗم٦م اًمٕمزيز قمٌد ؿمٕم٤ٌمن : شمرمج٦م ،ل

 دار ،اًمّملم ذم  واًمتٕمٚمٞمؿ واًمؽمسمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم : ؿمٞمق آي شمِم٤مٟمغ ،ضمٞمقان شمِمٞم٤مو ر -76

 - م 8616 ،اًم٘م٤مرات قمؼم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمنم

 االشمّمت٤مل صمتقرة وتقء ذم اًمؽمسمقيت٦م ةاإلدار وشم٘مٜمٞمت٤مت أؾم٤مًمٞم٥م : ضمقهر أمحد اًمديـ صالح -77

 ًمتدول اًمٕمتري اًمؽمسمٞمت٦م وُمٙمتت٥م ،واًمٕمٚمتقم واًمث٘م٤مومت٦م ًمٚمؽمسمٞمت٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٜمٔمٛم٦م ،واعمٕمٚمقُم٤مت

 - م 8666 ،شمقٟمس ،اخلٚمٞم٩م

 - م1428 اًمتٕم٤مون، دار ُم١مؾم٦ًم اًمٕمري، اعمجتٛمع وشمٜمٛمٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مل االضمتامع قمٚمؿ اًمٕمٌد: صالح -78

 واًمٜمنمت ًمٚمٓم٤ٌمقمت٦م ىمٌت٤مء دار ،اإلٟمًت٤مين ٙمتراًمٗم رائتد يمقٟمٗمقؿمتٞمقس : رؾمتالن سمًتٞمقٟمك صالح -79

 - م 1443 ،اًم٘م٤مهرة ،واًمتقزيع

 - م 1421 ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٕم٤مرف دار ،اًمّملم ذم واًمٕمٚمؿ اًمٓم٥م : ضمالل صالح -80
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 اعمٚمٙمٞم٦م طم٘مقق حلامي٦م اًمٕمري االحت٤مد ،اًمٗمٙمري٦م واعمٚمٙمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م األدوي٦م صٜم٤مقم٦م : زايد ـمٚمٕم٧م -81

  - م 8661 ،اًمٗمٙمري٦م

 سمرٟمت٤مُم٩م ،اًم٘مت٤مدم اًم٘مترن وحتتدي٤مت اًمٕمتري اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م : قمقض ؾم٤مُمل ،قمقض قم٤مدل -82

 اإلُمت٤مرات ُمريمتز ،اًمتٜمٛمٞمت٦م وُم١مؾمًت٤مت اًمٕمرسمٞمت٦م اجل٤مُمٕمت٤مت سمتلم واًمرسمط ًمالشمّم٤مل ُم٘مؽمح

 ،اعمتحتدة اًمٕمرسمٞم٦م اإلُم٤مرات ،فمٌل أسمق ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت

 - م 1443

 اعمٜمٔمٛمت٦م ،قم٤معمٞمت٦م ودمت٤مرب ُمٌدئٞم٦م ٤مهٞمؿُمٗم ،األقمامل طم٤موٜم٤مت : إسمراهٞمؿ اًمِمؼماوي قم٤مـمػ -83

 م 8661 ٟمقومٛمؼم ُمـ 81 ذم ُأظمذ ،م 8668 ،إيًٞمًٙمق ،واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم ًمٚمؽمسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

-  

  ،قمتامن ،102 قمدد ،13 اعمجٚمد ،اًمٕمري اًمقـمـ ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمققمٞم٦م : اًمدرة اًم٤ٌمري قمٌد -84

 - م 1433 أيمتقسمر

 م-1441 ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٕمري اخلٚمٞم٩م ُم١مؾم٦ًم ،األدي٤من ىم٤مدة قمٔمامء ؿمٚمٌل: اجلٚمٞمؾ قمٌد -85

 - م 8668 ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٙمٚمٛم٦م دار ،اعمٕمٚمقُم٤مت وقمٍم ُمٍم : وم٤مروق اخل٤مًمؼ قمٌد -86

 - د-ن ،اعمٕم٤مرف  ُمٜمِم٠مة ،اإلؾمٙمٜمدري٦م ،اًمٕمري اجل٤مُمٕمل اًمتٕمٚمٞمؿ شمٓمقير : اًمٕمٞمًقي اًمرمحـ قمٌد -87

 - م1433 ،14 اعمجٚمد ،راًمٗمٙم قم٤ممل ؾمٚمًٚم٦م ،اًمّملم شم٤مريخ ذم اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمثقرة : طمًلم اًمرطمٞمؿ قمٌد -88

 م-1401 ،سمػموت  ،ًمٚمٛماليلم اًمٕمٚمؿ دار ،اجلديدة اًمّملم : األدمهل اًمًالم قمٌد -89

 واًمت٤مرخيٞمتت٦م األيديقًمقضمٞمتت٦م أسمٕم٤مدهتت٤م دراؾمتت٦مل  اًمّمتتٞمٜمٞم٦م اًمتجرسمتت٦م  : محتتدي اًمٕمزيتتز قمٌتتد -90

 - م 1442، اًم٘م٤مهرة ،واًمتقزيع واًمٜمنم ًمٚمٓمٌع اًم٘مرى أم ،ل واالىمتّم٤مدي٦م

 ،اًم٘مت٤مهرة ،اًمٕمرسمٞمت٦م اًمٜمٝمْمت٦م دار اًم٘متقُمل، اًمتدظمؾ : ؾمتٚمٞمامن ؾمتٚمقى ،ىمٜمتديؾ حاًمٗمت٤م قمٌد -91

 - م1424

 ،اًم٘مت٤مهرة ،اًمث٤مٟمٞمت٦م اًمٓمٌٕمت٦م ،اًمٕمتري اًمٗمٙمتر دار ،اعمجتٛمتع وُمِمٙمالت اًمؽمسمٞم٦م : قمٌقد اًمٖمٜمل قمٌد -92

 -  م 1448
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 ،اًمٖمري اًمٗمٙمر دار ، ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،اًمٕمّمقر قمؼم واًمؽمسمٞم٦م األيديقًمقضمٞم٤م : قمٌقد اًمٖمٜمل قمٌد -93

 - م 8661 ،اًم٘م٤مهرة

 وآًمٞمت٤مت إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ل اًمٕمري اًمقـمـ ذم اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م : وآظمرون اعمجٞمدل ؿمٛم٧م اهلل قمٌد -94

 اعمٙمتت٥م ،اًمٌنمتي٦م اعمتقارد وشمٜمٛمٞمت٦م اًمٕمٚمٛمٞمت٦م ًمالؾمتِمت٤مرات اًمٕمرسمٞمت٦م اعم١مؾم٦ًم ،ل ًمٚمٛمقاضمٝم٦م

 - م 8663 ،احلدي٨م اجل٤مُمٕمل

 - م 1430 ، اًمٕمري ٙمراًمٗم دار ،اًمٕمري اًمقـمـ ذم واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م : ومراج  اًمديـ قمز -95

 اهلٞمئت٦م ،اًمٕمتري اعمجتٛمع ذم واًمتحدي٨م اًمتٜمٛمٞم٦م وىمْم٤مي٤م اًمؽمسمٞم٦م : اًمِمٞم٤ٌمين اًمتقُمل حمٛمد قمٛمر -96

  - م 1448 ،اًمٚمٞمٌٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اجلامهػمي٦م ،اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٌح٨م اًم٘مقُمٞم٦م

 دار ،اًم٘مت٤مهرة ،ل اًمؽمسمقيت٦م ًمٚمٛمٜمٔمقُم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م رؤي٦م ل اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمِمجرة : ُمديمقر أمحد قمكم -97

 - م 8666 , هت 1186 ،ًمٕمريا اًمٗمٙمر

 - م1401 ،اًم٘م٤مهرة ،واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ،األصٗمر اًمٕمٛمالق اجلامل: يمحد قمكم -98

 - م 1442 ،اعمٜمّمقرة ،رقتاًمِم زهراء ُمٙمت٦ٌم ،اًمٜم٤مُمٞم٦م اًمدول ذم واًمتٜمٛمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م : وُمٚمٞمف ه قمٌد وم٤مروق -99

 - م 8668 جلديد،ا اًمٜمجؿ دار ،8666 األرىم٤مم احل٘م٤مئؼ اًمّملم : دُمٜمٝمقر اجلقيغم ومتحل -100

 دار   ،ل اعمًتتٗم٤مدة واًمتدروس اًمتجرسمت٦م ل اًمّمتلم ذم اًمتٕمٚمتٞمؿ ٟمٔمت٤مم : أمحتد ضمت٤مد ومرهمكم -101

 - م 1434 ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٕم٤مرف

 - م1413 ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٕم٤مرف دار ،1 ضمت ،اًمّملم طمٙمٛم٦م : ؿمٌؾ حمٛمد وم١ماد -102

 ،٤ميناًمٚمٌٜمت اعمٜمٝمتؾ دار ،اًمٕم٤معمٞمت٦م اًم٘مٓمٌٞمت٦م وُم٘مقُم٤مت واًمٞم٤مسم٤من اًمّملم : طمًلم طمًـ ومقزي -103

  - م 8664 ،1ط ،سمػموت

 - م 1442 ،3ط ( واًمٞم٤مسم٤من اًمّملم ) ،األىمَم اًمنمق : درويش ومقزي -104

 ًمٚمدراؾمت٤مت ـمالس دار ،اجلامل طم٤مومظ شمرمج٦م ،8ط ،األدي٤من شم٤مريخ ُمقضمز : ؿم٤مزم ومٞمٚمًٞم٤من -105

 - م 1441 ،دُمِمؼ ،واًمٜمنم واًمؽممج٦م

 م- 1444 ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،اًمٜمدى دار ،آؾمٞمقي٦م ُمٕمت٘مدات : ؾمٕمٗم٤من يم٤مُمؾ -106
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 -  م 8661 ،سمٙملم ،اجلديد اًمٜمجؿ دار ،اًمّملم يمت٤مب -107

 جلٛمٝمقريت٦م اًمدوًمت٦م عمجٚمتس اًمتت٤مسمع اإلقمالم ُمٙمت٥م ،اًمّملم ذم اًم٘مْم٤مئل اإلصالح يمت٤مب -108

 - م 8618 أيمتقسمر ،األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم

 إدارة ل اًمّمتلم ذم اعمٕمٚمقُم٤مت صمقرة : ىم٤مؾمؿ طمِمٛم٧م : شمرمج٦م ،يمٞم٤مٟم٩م واى – زهـ يمرؾمتلم -109

 ًمٚمٙمتت٤مب، اًمٕم٤مُمت٦م ري٦متاعمّمت اًمدوزم،اهلٞمئت٦م اًمٌٜمؽ ،ل واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م ًمتحقالتا

  - م 8662

 ،اًم٘م٤مهرة ،1ط ،ًمٚمٜمنم األمحدي دار ،احلْم٤مري اًمت٤مريخ قمؼم وُمٍم اًمّملم : ومرطم٤مت يمرم -110

 - م 8663

 ،ومق واٟمغ ومريدة شمرمج٦م ،ل واًمتٓمقير اإلصالح ل اًمّملم ذم  واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم : ي٤من يمف -111

 - م 8660 ،اًمّملم ،اًم٘م٤مرات قمؼم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمنم ارد

 اإلُمت٤مرات ُمريمتز ،ؿمتٛمٕمقن ؾمت٤مُمل : شمرمجت٦م ،قم٤معمٞمت٦م ىمتقة قمقدة اًمّملم : زايتس يمقٟمراد -112

 - م 8663 ،1ط ،اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م واًمٌحقث ًمٚمدراؾم٤مت

ٚمٗمٞم٦م اعمٓمٌٕم٦م ،اًمّمٞمٜمل ُمٙملم حمٛمد : شمرمج٦م ،احلقار يمت٤مب : يمقٟمٗمقؿمٞمقس -113  - هت1301 ،اًم٘م٤مهرة ،اًم

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م رتاًمٜمِم دار ،ومق واٟمغ ومريدة : شمرمج٦م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتج٤مري٦م األقمامل : ضمٞمقن وزم ُم٤ميمف -114

  -  م 8661 ،اًم٘م٤مرات قمؼم

 اًم٘متقُمل اعمريمتز ،اًمّمتلم صتٕمقد ،ىم٤مؾمتؿ ُمّمتٓمٗمك شمرمج٦م ،وأظمرون سمراون - إى ُم٤ميٙمؾ -115

   -  م 8616 ،اًم٘م٤مهرة ،ًمٚمؽممج٦م

 ُمريمتز ،آؾمتٞم٤م ذم تٜمٛمٞمت٦مواًم اًمديٛم٘مراـمٞمت٦م سمتلم اًمٕمالىمت٦م : ُمًٕمد وٟمٞمٗملم ؾمٚمٞمؿ اًمًٞمد حمٛمد -116

 - م 1442 ،اًم٘م٤مهرة ،اآلؾمٞمقي٦م اًمدراؾم٤مت

 ،اًمؽميمتل اًمٕمت٤ممل سمحتقث ؾمٚمًتٚم٦م ،واًمٌٚم٘مت٤من اًمقؾمتٓمك آؾمتٞم٤م ذم اعمًٚمٛمقن : طمرب حمٛمد -117

  - م 1443 ،اًم٘م٤مهرة

 اًمٕمٚمٛمٞمت٦م اعمٕمرومت٦م يمٜمتقز دار ،اًمتٜمٛمٞمت٦م ذم ودورهت٤م اًمؽمسمقي٦م اًمٗمٚمًٗم٦م : اهلل قمٌد محدان حمٛمد -118

 - م 8664 ،قمامن ،واًمتقزيع ًمٚمٜمنم
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 قمرومت٦م ظمدجي٦م ،ُمٞمتٙمٞمس هدى :حترير ،اًمّمٞمٜمل اًمّمٕمقد ُم٘مقُم٤مت : قم٤مُمقد أسمق ؾمٕمد حمٛمد -119

 ضم٤مُمٕمت٦م ،اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد يمٚمٞم٦م  ، اآلؾمٞمقي٦م اًمدراؾم٤مت ُمريمز ،اًم٘م٤مهرة ،حمٛمد

 - م 8661 ،اًم٘م٤مهرة

 ،اعمٍمي٦م األٟمجٚمق ُمٙمت٦ٌم ،ل واًمتٜمٛمٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ ل :  ؿم٤مذمم قمدمم ٟم٤مهد ،احلقت صؼمي حمٛمد -120

 - م 8662 ،اًم٘م٤مهرة ، األومم اًمٓمٌٕم٦م

 احلت٤مرض سمتلم اًمًتقومٞمتل االحتت٤مد ذم اإلؾمتالُمٞم٦م اجلٛمٝمقريت٤مت : أمحتد اًم٘مت٤مدر قمٌد حمٛمد -121

 - م 1448 ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٜمٝمْم٦م دار ،واعم٤ميض

  - م 8663 ، اًمٙمٚمٛم٦م دار ،اًم٘م٤مهرة ،1ط اًمتٕمٚمٞمؿ شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ُمٜمتقضم٤مت مخٞمس: قمٓمٞم٦م حمٛمد -122

ٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم : اخلٓمٞم٥م اهلل ومتح حمٛمد -123 ٞم٦م اًمّملم ذم اًم  - م1412 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ُمٓمٌٕم٦م ،اًمِمٕم

٦م ،اًم٘م٤مهرة ،اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٔمؿ ذم دراؾم٤مت : ًمٓمٗمل ىمدري حمٛمد  -124  - م 1423 ،ُمٍم ُمٙمٌت

 م-1434 ،روقتاًمِم دار ،اًم٘م٤مهرة  ،وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٕمٚمقُم٤مت شمٙمٜمقًمقضمٞم٤م ،اهل٤مدي حمٛمد حمٛمد -125

 اًمٜمٝمْمت٦م دار  ،اًم٘مت٤مهرة ،دم٤مه٤مشمتفوا ىمْمت٤مي٤مه اعمٕم٤مس اجل٤مُمٕمل اًمتٕمٚمٞمؿ : ُمرد ُمٜمػم حمٛمد -126

 - م 1422 ،اعمٍمي٦م

 ،اًمٙمتت٥م قمت٤ممل ،احلتدي٨م رتاًمٕمّمت ذم اًمؽمسمتقي واًمتحدي٨م اإلصالح : ُمرؾمك ُمٜمػم حمٛمد -127

 - م 1441 ،اًم٘م٤مهرة

 اًمًقري٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م ،اًمٗم٘مر ُمـ احلد ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ دور ،اًمقاطمد قمٌد ٟمجٞم٥م حمٛمد -128

 - م 8660 ،دُمِمؼ ،ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م

 م-1426 ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٕمري اًمٗمٙمر دار ،اًمٕم٤مُم٦م اًمدؾمتقري٦م اعم٤ٌمدئ : ٚمٛملطم حمٛمقد -129

 دراؾم٤مت ُمريمز ،ل اعمًتٗم٤مدة اًمدروس ل اآلؾمٞمقي٦م واًمتجرسم٦م اًمٕمرب : اًمٗمْمٞمؾ قمٌد حمٛمقد -130

 - م 8666 ٟمقومٛمؼم ،سمػموت ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمدة

 م-1422 ،اًم٘م٤مهرة ،اعمٍمي٦م األٟمجٚمق ُمٙمت٦ٌم ، اعمجتٛمع دراؾم٦م اخلِم٤مب: ُمّمٓمٗمك -131
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 اًمٕمجتز ُمٜمٓم٘متتلم سمتلم االىمتّمت٤مدى اًمتٗمت٤موت طمتدود شم٘مٞمتٞمؿ : ىم٤مؾمؿ ص٤مًمح حمٛمد ُمٔمٝمر -132

 اعمريمتزي اًمٌٜمتؽ ،ل حتٚمٞمٚمٞمت٦م رؤيت٦م ل اًمّمتٞمٜمل اًمتجت٤مري واًمٗمت٤مئض األُمريٙمل اًمتج٤مري

 - م 8662 ،اًمٕمراىمل

 اعمٚمٙمٞمت٦م طم٘متقق مح٤ميت٦م ذم ضمديتد شم٘متديؿ ،سم٤مًمّملم اًمقزراء عمجٚمس اًمت٤مسمع اإلقمالم ُمٙمت٥م -133

 - م 8661 ،سم٤مًمّملم اًمٗمٙمري٦م

 سمٜمت٤مءل دار ( 33 ) ل اجلديتدة اًمّمتلمل ؾمٚمًتٚم٦م ،ضمديتدة وشمٙمٜمقًمقضمٞم٦م  قمٚمٛمٞم٦م ٜمجزاتُم -134

 - م1434 ،سمٙملم ،ًمٚمٜمنم ل اًمّملم

 - مELGA   ، 1444 ُمٜمِمقرات ،واعمٕم٤مس احلدي٨م آؾمٞم٤م شم٤مريخ ُمقضمز اعم٘مرطمك: - أ ُمٞمالد -135

 ًمٚمدراؾمت٤مت قمتلم ،اًمًتٞم٤مد االىمتّمت٤مد وقمقعمت٦م اًمٞم٤مسمت٤من : هتدهقد اًم٤ٌمؾمتط قمٌتد ٟم٤مضمل -136

 ،اًم٘مت٤مهرة ،األومم اًمٓمٌٕمت٦م ،اعمتٛمٞمتزة اًمٓم٤ٌمقم٦م دار ،ًمٚمٜمنم واالضمتامقمٞم٦م إلٟم٤ًمٟمٞم٦ما واًمٌحقث

 م- 8662

 ،اعمِمٙم٤مة ،م1448 – 1438 ُمٍم – اًم٤ًمئدة اًمٌٓم٤مًم٦م ذم احلديث٦م اًمتٓمقرات : ومرضم٤مين ٟم٤مدر -137

 - م 1443 ُم٤مرس ،اًم٘م٤مهرة

 ،قمتامن ،اًمٕمٚمٛمتل واًمٌحت٨م اجلت٤مُمٕمل اًمتٕمٚمٞمؿ ذم إؾمالُمٞم٦م شمّمقرات : األؾمد اًمديـ ٟم٤مس -138

 - م 1441 ،ًمروي جمد روائع

 ًمٚمٓمٌتع اإلهاء دار ،اًمّمتٞمٜمل جاًمٜمٛمتقذ ذم دراؾمت٦م واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمتٕمٚمتٞمؿ : ظمٚمٞمؾ ؾمٕمد ٟمٌٞمؾ -139

 - م 8660 ،ـمٜمٓم٤م ،واًمتقزيع واًمٜمنم

 وقمالىمتتف اًمِمتٕمٌٞم٦م اًمّمتلم مجٝمقريت٦م ذم اًمتٕمٚمتٞمؿ ًمٜمٔم٤مم حتٚمٞمٚمٞم٦م دراؾم٦م : ظمٚمٞمؾ ؾمٕمد ٟمٌٞمؾ -140

 - م 1448 ،ٚمٓم٤ٌمقم٦مًم حمًـ دار ،ؾمقه٤مج ،واًمتٜمٛمٞم٦م اًم٘مقُمٞم٦م سم٤مًمِمخّمٞم٦م

    - م 1440 ،اًم٘م٤مهرة ،واًمتقزيع ًمٚمٜمنم األهرام ،األوؾمط ًمٚمنمق اًمٞم٤مسم٤من ُمـ دروس : ظم٤من اًمث٤مىم٥م ٟمجؿ -141
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 ذم اًمتج٤مريت٦م واألٟمِمٓم٦م األقمامل مم٤مرؾم٦م ل  اآلن اًمّملم : ىمراه٤مم ,ل ضمقن ،الم ُم٤مرك ,ن -142

 ، اهلل قمٌتد سمٙمتر سمت٤م اًمدائؿ ٟمقر : ًمٚمٕمرسمٞم٦م شمرمجف ،ل وطمٞمقي٦م وٟمِم٤مـًم٤م ىمقة اًمٕم٤ممل أؾمقاق أيمثر

 -  م 8664 ،1 ط  ،اًمٕمٌٞمٙم٤من

 ،( حمرران ) ُمًٕمد اعمٜمٕمؿ قمٌد ٟمٞمٗملم ،ؾمٚمٞمؿ اًمًٞمد حمٛمد  ،اًمّملم : سمٞمقُمل اًمروم٤مقمل ٟمجالء -143

 - م 1442 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،٦ماآلؾمٞمقي اًمدراؾم٤مت ُمريمز

 احلٚمتٞمؿ :قمٌد شمرمج٦م ،شمقٟم٩م ُم٤موشمز إمم يمقٟمٗمقؿمٞمقس ُمـ اًمّمٞمٜمل اًمٗمٙمر : يمريؾ - ج - هت -144

 -  م 1421 ،اًم٘م٤مهرة ،واًمٜمنم ًمٚمت٠مًمٞمػ اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م اهلٞمئ٦م ،أدهؿ قمكم ُمراضمٕم٦م ،ؾمٚمٞمؿ

 ُمريمتز ،اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م واًمٕمٚمتقم االىمتّم٤مد يمٚمٞم٦م  ،اًمّمٞمٜمل اًمّمٕمقد إٟمج٤مزات : ُمٞمتٙمٞمس هدى -145

  - م 8661 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م اًمدراؾم٤مت

 ل اًمّمتلم شم٤مريخ ل ًمٚمؽممج٦م اًم٘مقُمل اعمنموع : يمٞمالٟمك حمٛمد أذف شمرمج٦م ،هقظم٤مم هٞمٚمدا  -146

 - م 8668 ،اًم٘م٤مهرة ،1ط ،122 اًمٕمدد ،ل اًمٕمنميـ اًم٘مرن طمتك اًمت٤مريخ ىمٌؾ ُم٤م ُمٜمذ

 م- 8616 ،اًمّمٞمٜمل اًمت٘مٚمٞمدي اًمٓم٥م ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم جلٛمٝمقري٦م اًمث٘م٤موم٦م وزارة -147

 ًمٚمؽمسمٞمت٦م اًمٕمرسمٞمت٦م اًمٚمجٜمت٦م ،0ط ،سمتدران حمٛمتد شمرمج٦م ،1ج ،احلْم٤مرة ىمّم٦م : ديقراٟم٧م ول -148

 - د-ت ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٕمرسمٞم٦م دولاًم ضم٤مُمٕم٦م ،واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م

 ُمريمتز  ،م(8616 – 1423 ) اًمدوزم اًمٜمٔم٤مم ذم ًمٚمّملم اعمًت٘مٌٚمٞم٦م اعمٙم٤مٟم٦م : احلل قمٌد ؾمٚمٞمؿ وًمٞمد -149

  - م 8666 ،األومم اًمٓمٌٕم٦م ،واًمٜمنم ًمٚمدراؾم٤مت اإلُم٤مرات

 ،األول  اجلتزء ،اعمت٤ميض ُمـ اٟمٓمالىًم٤م اعمًت٘مٌؾ ٟمحق اًمت٘مدم : اعمٕم٤مسون اًمّمٞمٜمٞمقن : ووسمـ -150

 اًمتقـمٜمل اعمجٚمتس ،816 رىمتؿ اًمٙمتت٤مب ،اعمٕمروم٦م قم٤ممل ؾمٚمًٚم٦م ،محدي اًمٕمزيز ٌدقم د شمرمج٦م

 - م 1441 ،اًمٙمقي٧م ،واآلداب واًمٗمٜمقن ًمٚمث٘م٤موم٦م

 – اعمٕمروم٦م قم٤ممل ؾمٚمًٚم٦م – اعم٤ميض ُمـ اٟمٓمالىًم٤م اعمًت٘مٌؾ ٟمحق اًمت٘مدم – اعمٕم٤مسون اًمّمٞمٜمٞمقن : ووسمـ -151

 يقًمٞمتق – اًمٙمقيت٧م – 811 دداًمٕمت – واآلداب واًمٗمٜمتقن ًمٚمث٘م٤موم٦م اًمقـمٜمل اعمجٚمس – اًمث٤مين اجلزء

 - م 1441
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 اإلُم٤مرات ُمريمز ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ودالالهت٤م اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي٦م اإلصالطم٤مت : زاٟم٩م وي وي -152

 - م1444 ،فمٌل أسمق ،ًمٚمٌحقث

 ،اًم٘مت٤مرات قمؼم اًمّمٞمٜمٞم٦م رتاًمٜمِم دار ،اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد : زم شمِمٜمغ ُملم ومق ؾمقي زم دي وو -153

 - م 8616 يٜم٤مير

 - م8661 ،،اًم٘م٤مهرة اعمٕم٤مرف دار ،اجلديد اًمدوزم اًمٜمٔم٤مم ذم اًمّملم ُمًت٘مٌؾ ه٤مؿمؿ: قمكم ي٤مه -154

 اًمّمتٞمٜمٞم٦م رتاًمٜمِم دار ،ومق واٟمغ ومريدة : شمرمج٦م ،اًمّمٞمٜمل اًمًٞم٤مد اًمٜمٔم٤مم : شمِمٞمٜمغ شمِمقٟمغ يـ -155

 - م 8661 ،اًم٘م٤مرات قمؼم

 ،األومم اًمٓمٌٕمت٦م ،األضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمٜمنم دار ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م : ًمٞمٜمغ ؿمٞم٤مء ًملم  دوٟمغ يقى -156

 - م 8661

 : انعهًيح وانثحوث وانُذواخ وانًؤتًزاخ انذورياخ : حانًخا

 قمتغم ُمٓمٌ٘مت٦م دراؾمت٦م ل اعمجتٛمتع ظمدُمت٦م وضمت٤مل ذم اجل٤مُمٕم٤مت دور : احلٛمٞمد قمٌد رسمٞمع أمحد ,1

 م- 1441 أيمتقسمر ،03 قمدد ،األزهر ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م يمٚمٞم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م جمٚم٦م ل اعمٜمّمقرة ضم٤مُمٕم٦م

 ،اًمٕمري ضمريدة ،ل اًمٖمذائٞم٦م ُمٍم ألزُم٦م قطمٞمداًم اعمخرج اًمقراصمٞم٦م اهلٜمدؾم٦م ل : ُمًتجػم أمحد  ,8

 - م 8661 ُم٤مرس ،اًم٘م٤مهرة ،466 اًمٕمدد

 االىمتّمت٤مدي٦م اًمٕمالىمت٤مت ذم اعمًتت٘مٌؾ وآوم٤مق اًمراهـ اًمقاىمع اًمّملم : اًمًٕمدون محقد أؾمٕمد   ,3

 ،اًمراسمٕمت٦م اًمًتٜم٦م (،10) اًمٕمتدد احلٙمٛمت٦م، سمٞم٧م اىمتّم٤مدي٦م، دراؾم٤مت جمٚم٦م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م – اًمٕمرسمٞم٦م

 - م 8668

 م-8666 ،سمٙملم ،اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٕمٚمقم : اًمّمٞمٜمٞم٦م ٚمقماًمٕم أيم٤مديٛمٞم٦م ,1

 - م 1420 ، قُمقؾمٙم ،اًمت٘مدم دار ،األىمَم اًمنمق : اًمًقومٞمتٞم٦م اًمٗمٜمقن أيم٤مديٛمٞم٦م ,0

 إسمريؾ ،اًمث٤مين اًمٕمدد ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،قمٚمٛمٞم٦م جمٚم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م اًمتجرسم٦م ,1

 - م 8662
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 ،اًمؽمسمقيت٦م اًمٕمٚمقم جمٚم٦م ،ل واعمًت٘مٌؾ اًمقاىمع سملم اعمٍمي٦م اجل٤مُمٕم٤مت ل : طمًٜملم طمًـ اًمًٞمد ,2

 - م 1443 ،اًم٘م٤مهرة ،1 اًمٕمدد ،األول اعمجٚمد

 اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م أيم٤مديٛمٞم٦م ،اًمٕمٚمؿ جمٚم٦م ،ل اعمًت٘مٌؾ وحتدي٤مت اًمتٜمٛمٞم٦م ل : اًمِم٤مل حمٛمد اًمًٞمد ,3

 - م 1433 أهمًٓمس ،اًم٘م٤مهرة ،46 اًمٕمدد ،واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 اعمقىمع قمغم ،اإلٟمؽمٟم٧م ؿمٌٙم٦م ذم ُمٜمِمقرة ُم٘م٤مًم٦م ، طم٦مًمٚمٛمال ضمديًدا صٜم٤مقمًٞم٤م ىمٛمًرا شمٓمٚمؼ اًمّملم ,4

 www.people.com.cn : اًمت٤مزم

 قم٤مم ،10 رىمؿ ،اجلديد اًمٜمجؿ دار ؾمٚمًٚم٦م ،ل األضم٤مٟم٥م ًمٚمٛمًتثٛمريـ يمؼمى ؾمقق اًمّملم ل   ,16

  - م 1441

 اًمت٤مزم اعمقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م ؿمٌٙم٦م ذم ُمٜمِمقرة ُم٘م٤مًم٦م ، اًمقاىمٕمٞم٦م واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مدرة ,11

: htt://scrvice.china.org.cn   

 اًمٕمٚمٛمتتل واًمٌحتت٨م ًمٚمتٕمٚمتتٞمؿ اًم٘متتقُمل اعمجٚمتتس شم٘مريتتر : اعمتخّمّمتت٦م اًم٘مقُمٞمتت٦م اعمجتت٤مًمس ,18

 - م 1442 ،اًم٘م٤مهرة ،واًمٕمنميـ اًمراسمٕم٦م اًمدورة – واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 ،اًمراهٜمت٦م تحتدي٤متاًم فمتؾ ذم اًمٕمرسمٞمت٦م اًمتدول ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ُمًت٘مٌؾ : ؾمٜمٞمٜم٦م سمق اعمٜمجل ,13

 - م 8660 ،سمػموت ،8 اًمٕمدد ،80 اعمجٚمد ،ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمجٚم٦م

 ؿمتٌٙم٦م قمتغم ُمٜمِمتقرة ُم٘م٤مًم٦م ،م 8663 قم٤مم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمل اًمٕمٚمٛمل ًمٚمت٘مدم اًمٕمنم اًمٜمت٤مئ٩م ,11

   www.service.china.org.cn : اًمت٤مزم اعمقىمع قمغم اإلٟمؽمٟم٧م

 : اًمتتتتت٤مزم عاعمقىمتتتت -قمتتتتغم م 8661 ٟمتتتتقومٛمؼم ُمتتتتـ 81 ،م 8668 ،إيًٞمًتتتتٙمق ,10

www.isesco.org.ma./pub/ARABIC/hadinates/p5.htm 
 اًمٕمت٤معمل اعم١ممتر ،لواًمٕمٛمؾ اًمرؤي٦م : واًمٕمنميـ احل٤مدي اًم٘مرن ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿل : اًمٞمقٟمًٙمق ,11

 - م1443 أيمتقسمر 0,4 ،سم٤مريس ،اًمٕم٤مزم ًمٚمتٕمٚمٞمؿ

 81,81 دُمِمتتؼ ، اًمتٗمتت٤مين واًمتٓمتتقير اًمٕمٚمٛمتتل ًمٚمٌحتت٨م اًمتتقـمٜمل ،اعمتت١ممتر شمتتريمامين أُمتتػم ,12

 اًمًقري٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اجلٛمٕمٞم٦م ،واًمداقمٛم٦م اًمقؾمٞمٓم٦م اعم١مؾم٤ًمت دور ،اًم٤ًمسمع اعمحقر ،8661اي٤مر

 .www.hscr.gov.sy: اعمقىمع ذم ُمٜمِمقرة دراؾم٦م ،م 8663 ,8,3ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م،

http://www.people.com.cn/
http://www.hscr.gov.sy./


456 

  

 
 
 

 - م 8661 ، اعمتٜمقع عمٜم٤مقم٤م ذم اًمث٘م٤مومٞم٦م احلري٦م ،اًمٌنمي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م شم٘مرير ،اعمتحدة األُمؿ سمرٟم٤مُم٩م ,13

 - م 8660  ٟمٞمقيقرك، م، 8660 ًمٕم٤مم ري٦متاًمٌِم اًمتٜمٛمٞم٦م شم٘مرير ،اإلٟمامئل اعمتحدة األُمؿ سمرٟم٤مُم٩م ,14

 http://www.unesco.org اًمت٤مزم اعمقىمع قمغم - م 8616 ،اًمٞمقٟمًٙمق شم٘مرير ,86

   www.almokhtsar.com.  اًمت٤مزم اعمقىمع قمغم -  هت 1131 ؾمٜم٦م ،1313 اًمٕمدد ،اعمختٍم ضمريدة   ,81

 - م 8616 ،3006 اًمٕمدد ،اعمًت٘مٌؾ ضمريدة ,88

 ضمريتدة ،األهترام ُم١مؾمًت٦م ،ل يتٜم٩م ؿمتٞم٤مو ديٜم٩م ل رطمٞمؾ سمٕمد اًمّملم ل : أمحد يمرار ضمٕمٗمر ,83

 - م 1442 إسمريؾ ُمـ 83 ،اًم٘م٤مهرة ،183 قمدد ،اًمدوًمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م

 ،اًم٘مت٤مهرة ،اًمدوًمٞمت٦م اًمًٞم٤مؾم٦م جمٚم٦م ،ؿمٜمٖمٝم٤مي ٜمٔمٛم٦مُم إـم٤مر ذم اًمرود اًمّمٞمٜمل اًمتٕم٤مون : ُمٔمٚمقم مج٤مل   ,81

 - م 8661 ،111 اًمٕمدد

  - م1442 ،اًم٘م٤مهرة ،اًمقزراء جمٚمس ،رونتواًمٕمِم احل٤مدي واًم٘مرن ُمٍم : اًمٕمرسمٞم٦م ُمٍم مجٝمقري٦م ,80

 قمغم ٧ماإلٟمؽمٟم ؿمٌٙم٦م قمغم ُمٜمِمقر سمح٨م ،اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ذم االؾمتثامر : اخلقاًمدة ؿمٚمٌل رو٤م ,81

 http://www.ammonnews.net : اًمت٤مزم اعمقىمع

 اًمٌتؽمول ُمت١ممتر ،لاعمًتتداُم٦م اًمتٜمٛمٞم٦م وأهداف اًمًٚمٛمٞم٦م اًمٜمقوي٦م اًمٓم٤مىم٦مل : اًمًالم قمٌد رو٤م ,82

 - م8663 إسمريؾ ،اعمٜمّمقر ضم٤مُمٕم٦م احل٘مقق يمٚمٞم٦م أُم٦م، ومهقم قم٤ممل اهتامُم٤مت ،واًمٓم٤مىم٦م

 اًمتتدريس هٞمئت٦م ألقمْمت٤مء دراؾمت٦م ٤متاجل٤مُمٕمت ذم اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م واىمع : ؾم٤ممل حمٛمد ؾم٤ممل   ,83

 ؾمتٕمقد سمتـ حمٛمتد اإلُمت٤مم ضم٤مُمٕمت٦م ُمٜمِمتقرات ،اإلؾمتالُمٞم٦م ؾمٕمقد سمـ حمٛمد اإلُم٤مم سمج٤مُمٕم٦م

 - هت1112, م1442 ، اًمري٤مض ذم اإلؾمالُمٞم٦م

 ذم ُمٜمِمتقر سمح٨م ،اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع ُمع اًمتدريس هٞمئ٦م أقمْم٤مء شمٕم٤مون ،ؾمٕمٞمد حمٛمد أمحد ؾمٞمد  ,84

 - م1443 ،اًمري٤مض ،اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ وزارة ،ًٕمقدي٦ماًم اًمٕمرسمٞم٦م اعمٛمٚمٙم٦م ذم اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ ٟمدوة

 ذم ُمٜمِمتقر سمحت٨م ،واالضمتامقمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اجل٤مُمٕم٤مت دور : حمٛمقد زيمل ،ؿم٤ٌمٟمف ,36

 - م1423 ،اًمٕمرسمٞم٦م اجل٤مُمٕم٤مت احت٤مد ،سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمج٤مُمٕم٤مت اًمث٤مين اًمٕم٤مم اعم١ممتر

http://www.unesco.org/
http://www.ammonnews.net/
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 اًمٗمٙمتر ُم١مؾمًت٦م ،اًمٕمترب ارطمتق جمٚمت٦م ،اًمٕمقعمت٦م قمٍم ذم ورضسمتٝم٤م اًمّملم : ضمالل ؿمقىمل ,31

 - م 8661 ،1 اًمٕمدد ،اًمٙمقي٧م ،اًمٕمري

 ًمٚمٕمٚمتقم اجلت٤مُمٕمل اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم واإلصالح االٟمٗمت٤مح شم٠مصمػم ل : ؿم٤موزوٟم٩م زاٟم٩م ،شمِمٞمٜمرو ؿملم ,38

 ،111 اًمٕمدد ،واعمجتٛمع اًمٕمٚمؿ جمٚم٦م ،سم٤مًمقُم٤مل ؾمٕمد ًمٞمغم : شمرمج٦م – ل اًمّملم ذم واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م

 م- 1431 ،اًم٘م٤مهرة ،اًمٞمقٟمًٙمق ُمٓمٌققم٤مت ُمريمز

 -  م 8662 يقٟمٞمق  ُمـ 83 ،األوؾمط اًمنمق صحٞمٗم٦م ,33

 : اًمتتت٤مزم اعمقىمتتع قمتتغم ،اإلٟمؽمٟمتت٧م ؿمتتٌٙم٦م ذم ُمٜمِمتتقرة ُم٘م٤مًمتت٦م ، واًمٗمْمتت٤مء اًمٓمتتػمان صتتٜم٤مقم٦م -34

www.china.org.cn   

 ،سمٖمداد ، 13, 18 دداًمٕم ،اعمٕم٤مرك أم جمٚم٦م ،اًمدوًمٞم٦م اًمٕمالىم٤مت ذم وأصمره٤م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م : اًمٌٞم٤ميت ـم٤مرق ,30

 - م 1442

 ،اًمؽمسمقي٦م اًمٕمٚمقم جمٚم٦م ،ل اعمًت٘مٌؾ ضم٤مُمٕم٦م ذم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م حتديد ل : ضمالل اًمٗمت٤مح قمٌد ,31

 - م 1443 يقٟمٞمق ،اًم٘م٤مهرة ،1 اًمٕمدد ،األول اعمجٚمد

  ،311 اًمٕمدد ،األوؾمط اًمنمق ،ًمٜمٗمًٝم٤م اًمّملم وٟمٔمرة ًمٚمّملم اًمٖمرب ٟمٔمرة : اًمرواف قمثامن   ,32

 - م 8661 ؾمٌتٛمؼم

 اًمٕمرسمٞمت٦م ،اجلٛمٝمقري٦م ؾمقري٤م ذم اًمتٜمٛمٞم٦م واىمع دراؾم٦م االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ٟمٔمري٤مت : قمكم قمروة ,33

,11,1 : سمتت٤مريخ ،واًمٌٞمئت٦م اًمتخٓمٞمط ىمًؿ ،اعمٕمامري٦م اهلٜمدؾم٦م يمٚمٞم٦م ،دُمِمؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًقري٦م

 astrolabe.files.wordpress.com اًمت٤مزم: اعمقىمع قمغم ٟمنمت ،م 8662

 يمٚمٞمت٦م ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمدول ذم االىمتّم٤مدي٦م وآصم٤مره٤م اًمت٘مٜمٞم٦م ةاًمٗمجق : ص٘مر احلٚمٞمؿ قمٌد سمـ قمٓمٞم٦م -32

 http://www.kantkaji.com اًمت٤مزم: اعمقىمع قمغم ُمٜمِمقر سمح٨م ،اًم٘مرى أم ضم٤مُمٕم٦م ،اًمنميٕم٦م

 اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٦م اًم٘مدرة دقمؿ ذم اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر دور : األقمن وظمدجي٦م اًمٌٞمكم قمٛمرو ,16

 - م 1442 ،ؾمٌتٛمؼم ،اًم٘م٤مهرة ،( 24 ) اًمٕمدد ،قمرسمٞم٦م ؿم١مون جمٚم٦م ،اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٌالد

 اًمتخٓمٞمط صحٞمٗم٦م ،اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًمٌالد اًمتٜمٛمٞم٦م ظمٓمط ذم واًمتٛمقيؾ اإلٟمٗم٤مق : اًمدايؿ قمٌد اهلل قمٌد ,11

 - م1424 ،سمػموت ،0 اًمٕمدد ،اًم٤ًمدؾم٦م اًمًٜم٦م ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ذم اًمؽمسمقي

http://www.china.org.cn/
http://www.china.org.cn/
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 وإُمٙم٤مٟمٞمت٦م وُم٤مًمٞمزيت٤م اجلٜمقسمٞمت٦م ويمقريت٤م اًمّمتلم ُمتـ يمؾ ذم ٞمؿاًمتٕمٚم إدارة :  أمحد حمٛمد قمٜمؽم  ,18

 م- 8662 ،ؾمقه٤مج ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقر سمح٨م ،ُمٍم ذم ُمٜمٝم٤م اإلوم٤مدة

 م-1446 يٜم٤مير ،44 اًمٕمدد ،اًمدوًمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م جمٚم٦م ،اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد أزُم٦م : ًمقُمقان ومراٟمًقار ,13

 واًمٌحتقث ًمٚمدراؾمت٤مت أؾم٤ٌمر يمزُمر ،واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م أزُم٦م : احل٤مرصمل اًمٕمراي ومٝمد -44

    .http://www.acbar.com :اًمت٤مزم اعمقىمع قمغم ُمٜمِمقر سمح٨م - 3 صت ،اًمري٤مض ،واإلقمالم

  م 1431 يقًمٞمق ،13 قمدد ،اعمٕمروم٦م قم٤ممل ،اًمٙمقي٧م ،اًمّملم ذم اإلؾمالم : هقيدي ومٝمٛمل ,10

 ؟ ٕمٔمتٞمؿاًم ؾمتقره ظمٚمتػ ُمتـ األصٗمر اًمتٜملم اجلديد اًمتٕمٚمٞمٛمل اًمٜمٔم٤مم خيرج هؾ : اعمٕمروم٦م جمٚم٦م   ,11

 -  م 8664 ،إسمريؾ ،111 اًمٕمدد

٤مؿمٞمؾ ُم٤مرشملم ,12  - م8668 ،41  اًمٕمدد ،اعمٕمروم٦م جمٚم٦م ،ًمٚمؽمسمقيلم ضمديد حتد اإلًمٙمؽموين اًمتٕمٚمٞمؿ   :شم

 - م1448 ُم٤ميق قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م  ,13

 -  م1441 ومؼماير قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,14

 - م 1443  ُم٤مرس قمدد ،اًمّملم جمٚم٦م ,06

 -  م 1444 إسمريؾ قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,01

 - م8668 ؾمٌتٛمؼم قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,08

 - م 8668 ٟمقومٛمؼم قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,03

  - م 8661  قيقٟمٞم  قمدد  ، اًمّملم جمٚم٦م ,01

 - م 8661  قمددأهمًٓمس ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,00

 - م 8661 ٟمقومٛمؼم قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,01

 - م 8663  أيمتقسمر قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,02

 - م 8663 ٟمقومٛمؼم دقمد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,03

 - م 8663 ديًٛمؼم قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,04

 - م 8664 ومؼماير قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,16
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 -  م 8611 يٜم٤مير قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,11

 - م 8611  ُم٤ميق ،قمدد اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,18

 - م 8611  يقٟمٞمق  ،قمدد اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,13

 - م 8618  ومؼماير  ،قمدد اًمّملم جمٚم٦م ,11

 -  م8618 يقًمٞمق، دد،قم اًمّملم جمٚم٦م ,10

 - م 8618 أيمتقسمر ،قمدد اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,11

 -  م 8613 ُم٤مرس ،قمدد اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,12

 -  م8613 إسمريؾ قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,13

 - م8613 يقًمٞمق قمدد ،اًمّملم جمٚم٦م ,14

 - م 8613 أهمًٓمس قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,26

 - م 8613 ؾمٌتٛمؼم قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,21

 -  م 8611 يٜم٤مير دقمد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,28

 - م 8611 ومؼماير قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,23

 -  م 8611 ُم٤مرس قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,21

 - م 8611 إسمريؾ قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,20

 - م 8611 ُم٤ميق قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,21

 - م 8611 يقٟمٞمق قمدد ،اًمٞمقم اًمّملم جمٚم٦م ,22

 - م 8661 أيمتقسمر  ،اًمري٤مض ،1813 قمدد ،( اًمٕم٤ممل ذم ضم٤مُمٕم٦م 066 أومْمؾ ) ،اعمجٚم٦م جمٚم٦م ,23

 اًمٜمٔمت٤مم ؾمتٞم٤مق ذم اًمث٤مًمت٨م اًمٕم٤ممل ذم واًمتٜمٛمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م :  اًمدايؿ قمٌد أمحد حمٛمد ،احلقت صؼمي حمٛمد  ,24

 م- 1440 ،22 اجلزء ،اًمٕم٤مذ اعمجٚمد ، اًم٘م٤مهرة، ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمقي٦م اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،اجلديد اًمدوزم

 سملم وقمرسمٞم٤ًم قم٤معمٞم٤ًم اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م صٜم٤مقم٦م – اإلؾمؽماشمٞمجٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م االدم٤مه٤مت : طم٤مُمد رؤوف حمٛمد ,36

 - م8661 ،اًم٘م٤مهرة ،واالؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت األهرام ُمريمز ،واًمٕم٤مم اخل٤مص اًم٘مٓم٤مع
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 دراؾم٦م ،اًمث٤مًم٨م اًمٕم٤ممل ذم اًمتٜمٛمٞم٦م سمراُم٩م ذم اعمت٘مدُم٦م اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اؾمتخدام : اًم٤ٌمري قمٌد حمٛمد ,31

 - م 1436 ،واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٜمٗمط جمٚم٦م ُمٚمحؼ ذم ُمٜمِمقرة

 اًمٕمري اإلىمٚمٞمٛمل اعم١ممتر ، ل طمرة ُمداظمٚم٦م ،واًمتٜمٛمٞم٦م اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ، اجل٤مُمٕم٦م ل : هم٤مٟمؿ حمٛمد ,38

 - م 1443 ُم٤مرس ،سمػموت ،اًمٕم٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ طمقل

 اًمٕمتدد ،اًم٘مت٤مهرة ،اًمدوًمٞمت٦م اًمًٞم٤مؾمت٦م جمٚمت٦م ،ؾمٞم٤مؾمٞم٦م رؤي٦م ،اًمّمٞمٜمل االىمتّم٤مد : ومرطم٤مت وم٤ميز  حمٛمد ,33

 - م 1443  ،138

 ُم١مؾمًت٦م ،اًمدوًمٞمت٦م اًمًٞم٤مؾمت٦م جمٚمت٦م ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم ذم اًمِمٞمققمل زباحل : اخلٓمٞم٥م اهلل ومتح حمٛمد  ,31

 - م 1410 ،أيمتقسمر ،اًم٘م٤مهرة ،األهرام

 ،ُمٜمِمتقر سمحت٨م ،ل وحتتدي٤مت ُمٕمقىمت٤مت ل اًمٕمتري اًمٕمٚمٛمتل اًمٌح٨م : ي٤مىمقت ُمًٕمد حمٛمد ,30

  - م 8660 أهمًٓمس

 ،123 اًمٕمدد ،اًمدوًمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م جمٚم٦م ،اًمٌديٚم٦م اًمٓم٤مىم٦م وظمٞم٤مر اًمّملم : اخلٞم٤مط ُمّمٓمٗمك حمٛمد ,31

 - م 8663 يقًمٞمق

 اًمٌتؽمول ُم١ممتر ،لاًمٓم٤مىم٦م ُمّم٤مدر شم٠مُملم ذم ودوره٤م اًمٌديٚم٦م اًمٓم٤مىم٦مل :  اخلٞم٤مط ُمّمٓمٗمل حمٛمد ,32

  - م 8663 إسمريؾ ،اعمٜمّمقرة ضم٤مُمٕم٦م احل٘مقق يمٚمٞم٦م ،ل أُم٦م ومهقم قم٤ممل اهتامُم٤مت ل واًمٓم٤مىم٦م

 - م 8616يٜم٤مير ، اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمٝمرسم٤مء جمٚم٦م ،اخلٞم٤مط ُمّمٓمٗمك حمٛمد ,33

 جمٚمت٦م ،األوؾمتط اًمنمتق ًمدول وُمٌٞمٕم٤مهت٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م اًمّمٜم٤مقم٤مت : حمٛمد ٟمٌٞمؾ حمٛمد  ,34

 - م 8666 ،إسمريؾ ،116 قمدد  ،اًم٘م٤مهرة  ،اًمدوًمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م

 اهلٞمٙمٚمت٦م إقمت٤مدة إؾمتؽماشمٞمجٞم٦م فمتؾ ذم اًمٕمتري اًمتقـمـ ذم اًمتٕمٚمتٞمؿ ُمًتت٘مٌؾ ل : زيتتقن حمٞم٤م ,46

 اًمٕمرسمٞمت٦م اعمٜمٔمٛمت٦م ،ولاأل اًمٕمتدد ،قمنمت اًم٤ًمسمع اعمجٚمد ،ًمٚمؽمسمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمجٚم٦م ،ل اًمرأؾمامًمٞم٦م

 - م 1442 ،واًمٕمٚمقم واًمث٘م٤موم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م

 ل حتٚمٞمٚمٞمت٦م وصتٗمٞم٦م دراؾمت٦م ل وفم٤مئٗمٝمت٤م ،ُمٗمٝمقُمٝمت٤م ،ٟمِم٠مهت٤م ،اجل٤مُمٕم٤مت : اًمثٌٞمتل ُمٕمٞمض ُمٚمٞمج٤من ,41

 - م 8666، 01 قمدد ،اًمٕمٚمٛمل اًمٜمنم جمٚمس ،اًمٙمقي٧م ضم٤مُمٕم٦م ،اًمٙمقي٧م ،اًمؽمسمقي٦م اعمجٚم٦م
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 - م 8661 االىمتّم٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞم٦م اًمتٕم٤مون ُمٜمٔمٛم٦م ,48

http://www.oecd.org/country/203731,en 
 ،183 اًمٕمتدد ،اًمٕم٤معمٞمت٦م اًمث٘م٤مومت٦م جمٚم٦م ،اًمراسمْم٦م اًمتٜم٤مٟملم : ويٚمٞم٤مؾمًقن - سمٞمؽمضمل ،زيٜمغ ُمٞمٜمغ ,43

 - م 8660 ،اًمٙمقي٧م

 سمحتقث – ٜمٛمقيت٦ماًمت اًمتجرسمت٦م قمترض األصتٗمر اًمٙمتت٤مب إمم األمحتر اًمٙمتت٤مب : ومرضم٤مين ٟم٤مدر    ,41

 - م 1432 سمػموت ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمقطمدة دراؾم٤مت ُمريمز شمْمٛمٜمٝم٤م اًمتل اًمٗمٙمري٦م اًمٜمدوة وُمٜم٤مىمِم٤مت

 اًمٕمٚمتقم جمٚمت٦م ،واالٟمٗمتت٤مح االٟمٖمتالق سمتلم اًمّمتٞمٜمل االىمتّمت٤مد : اًمروت٤م قمٌتد ضمٕمٗمتر ٟمٌٞمؾ ,40

 - م 8661 ،( 11 ) اًمٕمدد ،( 1 ) اعمجٚمد ،اًمٌٍمة ضم٤مُمٕم٦م ،االىمتّم٤مدي٦م

 ذم واالضمتامقمٞمتت٦م االىمتّمتت٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞمتت٦م ذم ودوره إلًمزاُمتتلا اًمتٕمٚمتتٞمؿ ل : ظمٚمٞمتتؾ ؾمتتٕمد ٟمٌٞمتتؾ ,41

 اعمت١ممتر – واًمتٜمٛمٞمت٦م اًمؽمسمٞمت٦م ذم ُمٕم٤مسة دم٤مرب – ل طم٤مًم٦م دراؾم٦م : اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم مجٝمقري٦م

 اًمٕمري اًمٗمٙمر دار – اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واإلدارة اعم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م اعمٍمي٦م اجلٛمٕمٞم٦م – اًم٤ًمدس اًمًٜمقي

 - م1443  ريٜم٤مي 82 – 80 – اعمٍمي٦م اًمٜمٝمْم٦م وُمٙمت٦ٌم

 ضم٤مُمٕمت٦م ،اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م اًمٕمٚمقم يمٚمٞم٦م ،اًمتٜمٛمٞم٦م ُمٗمٝمقم ،وُمّمٓمٚمح٤مت ُمٗم٤مهٞمؿ ىمًؿ ،قم٤مرف ٟمٍم  -27

 www.islamonline.net : اًمت٤مزم اعمقىمع قمغم ،1 صت ، اًم٘م٤مهرة

 ؿمتٌٙم٦م ذم ُمٜمِمتقرة ُم٘م٤مًمت٦م ، اًم٘مٛمتر ٟمحق سم٤مًمتٜملم ؾمتّمٕمد اًمًحري٦م اعمريم٦ٌم : اًمدقمٚمٞمس ه٤مين ,43

   www.islamonline.net : اًمت٤مزم اعمقىمع قمغم ،اإلٟمؽمٟم٧م

 اًمث٘م٤مومت٦م جمٚمت٦م ،اًمٓم٤مىمت٦م وراء شمًتٕمك اًمّمتلم : ظميت صت٤مًمح ُمٝم٤م : شمرمج٦م ،يمريٗم٧م هٜمريؽ ,44

 -  م 8663  ديًٛمؼم ،ٟمقومٛمؼم ،101 اًمٕمدد ،اًمٕم٤معمٞم٦م

http://www.oecd.org/country/0,3731,en
http://www.oecd.org/country/0,3731,en
http://www.islamonline.net/
http://www.islamonline.net/


422 

  

 
 
 

 

 : انعهًيح انزسائم : راتًعا

 ذم االىمتّم٤مدي اًمٜمٛمق قمغم وأصمره٤م اإلصالح ؾمٞم٤مؾم٦م : األظمرس إؾمامقمٞمؾ أمحد حمٛمد هٞمؿإسمرا 

 واًمٌحتتقث اًمدراؾمتت٤مت ُمٕمٝمتتد ُمٜمِمتتقرة، ُم٤مضمًتتتػم رؾمتت٤مًم٦م ( م 866 – 1423 ) اًمّمتتلم

 - م8661  ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م

 ،اًمّمتلم ذم االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م ذم اجلٜمًٞم٦م ُمتٕمدي٦م اًمنميم٤مت دور : األظمرس حمٛمد إسمراهٞمؿ 

 - م 8664 ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ديمتقراه رؾم٤مًم٦م

 األظمتػم اًمرسمتع ذم اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م ذم وشم٠مصمػمه٤م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعم١مؾم٤ًمت ل ؾم٤ممل: ظمػمي أذف 

 ،اآلؾمتٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ،اًمٕمنميـ اًم٘مرن ُمـ

 - م 8611 ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م

 مجٝمقريت٦م ذم االىمتّمت٤مدي٦م واًمتٜمٛمٞمت٦م سمٕمتد ُمتـ اًمٕمت٤مزم اًمتٕمٚمٞمؿ : ؾمٚمٞمامن سمدير اًمًٕمٞمد ًمًٕمٞمدا 

 - م8668، اًمِمٞمخ يمٗمر ومرع – ـمٜمٓم٤م ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م يمٚمٞم٦م ،ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم

 رؾم٤مًم٦م ،اعمٍمي٦م سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًم٘مٌقل ًمًٞم٤مؾم٦م ُمٕم٤مسة شمرسمقي٦م رؤي٦م : اهلالزم اًمنمسمٞمٜمل اهلالزم 

  م-1441 ،اعمٜمّمقرة ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقرة همػم ديمتقراه

 ل اخل٤مرضمٞم٤مت ظمالل ُمـ اًمٜمٛمق قمغم اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل االؾمتثامر شم٠مصمػم : ؾم٤ممل اًمٗمت٤مح قمٌد مجٞمؾ أُمؾ 

 ضم٤مُمٕمت٦م ،اًمتجت٤مرة يمٚمٞمت٦م ،ُمٜمِمقرة همػم ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ل واهلٜمد واًمّملم ُمٍم سملم ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م

  - م 8613 ،ؿمٛمس قملم

 ذم اخل٤مصت٦م االىمتّمت٤مدي٦م واعمٜمت٤مـمؼ احلترة اعمٜم٤مـمؼ دور : ُمّمٓمٗمك ٚمٓمٞمػاًم قمٌد حمٛمد إيامن  

 ،ُمٜمِمتقرة همتػم ُم٤مضمًتتػم رؾم٤مًم٦م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م اًمتجرسم٦م إمم اإلؿم٤مرة ُمع اعمٍمي االىمتّم٤مد شمٜمٛمٞم٦م

 - م 8662 ، اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اًمتج٤مرة يمٚمٞم٦م
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 االؾمتتثامر وم٘م٤متشمتد قمغم واٟمٕمٙم٤مؾم٤مهت٤م اًمٙمٚمٞم٦م االىمتّم٤مدي٦م اعم١مذات : إسمراهٞمؿ حمٛمد إسمراهٞمؿ إهي٤مب 

 – 1448 ) اًمٗمتؽمة ظمتالل ( اًمّملم – شمريمٞم٤م ) ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م ىمٞم٤مؾمٞم٦م دراؾم٦م ل ُمٍم ذم اعم٤ٌمذ األضمٜمٌل

 - م 8611  ، ؿمٛمس قملم ضم٤مُمٕم٦م ،اًمتج٤مرة يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقرة همػم ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ،( م 8662

 ، اًمٌت٤مردة احلترب اٟمتٝمت٤مء ُمٜمذ إومري٘مٞم٤م دم٤مه اًمّمٞمٜمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م  : طمًـ ؾمٕمد إسمراهٞمؿ طمًـ 

 - م 8662 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،اإلومري٘مٞم٦م واًمدراؾم٤مت اًمٌحقث ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقرة همػم ديمتقراه رؾم٤مًم٦م

 ٦مرؾمت٤مًم ،ل ٟمٛمقذضًمت٤م اًمٕمتراق ل اًم٘متقاٟملم دؾمتتقري٦م قمغم اًمرىم٤مسم٦م : اعمحٜمَف ـم٤مهر ٟم٤مس طمًـ 

 - اًمدٟمامرك ،اعمٗمتقطم٦م اًمٕمرسمٞم٦م األيم٤مديٛمٞم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمقم اًم٘م٤مٟمقن يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقرة ُم٤مضمًتػم

 رؾمتت٤مًم٦م ،( 1430 – 1421 ) اًمّمتتلم ذم اًمًتتٞم٤مد اًمتٖمتتػم قمٛمٚمٞمتت٦م : ىمٜمتتديؾ ُمتت٤مهر طمٜمتت٤من 

 م- 1434 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد يمٚمٞم٦م ،ُم٤مضمًتػم

 همتػم ديمتتقراه رؾمت٤مًم٦م ،ُمٍمت ذم اًمِمٛمًتٞم٦م اًمٓم٤مىمت٦م اىمتّمت٤مدي٤مت : حمٛمد احلٛمٞمد قمٌد ظم٤مًمد  

 - م 8618 ،ؿمٛمس قملم ضم٤مُمٕم٦م ،اًمتج٤مرة يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقرة

 اعمجتٛمتع ذم   أصمرهت٤م – قم٘م٤مئتده٤م – شم٤مرخيٝمت٤م ل اًمّملم ذم اًمٓم٤موي٦م : قمٜم٤مين حمٛمد حمٛمد رومٕم٧م 

 ضم٤مُمٕمت٦م ،اآلؾمتٞمقي٦م واًمٌحتقث اًمدراؾمت٤مت ُمٕمٝمتد ،ُمٜمِمتقرة همػم ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ،اًمّمٞمٜمل

 - م 8660 ،اًمزىم٤مزيؼ

 االىمتّمت٤مدي٦م اجلتدوى حتٚمٞمتؾ اًمٌنمى: اعم٤مل رأس واؾمتثامر اًمتٕمٚمٞمؿ يم٤مُمؾ: ُمّمٓمٗمك ؾم٤مُمٞم٦م 

 ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد ُمٙمت٦ٌم ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ،سم٤مًمٙمقي٧م اًمٕم٤مزم ٚمٞمؿًمٚمتٕم

  - م1422 اًم٘م٤مهرة، ضم٤مُمٕم٦م

 رؾمت٤مًم٦م ،اًمٕمتراق يمقردؾمتت٤من إىمٚمتٞمؿ ذم اًمّمٜم٤مقم٦م شمقـملم إُمٙم٤مٟم٤مت : ظمي حمٛمقد هيمقت  

 ذم اعمٗمتقطمتتت٦م اًمٕمرسمٞمتتت٦م األيم٤مديٛمٞمتتت٦م ،واالىمتّمتتت٤مد اإلدارة يمٚمٞمتتت٦م ،ُمٜمِمتتتقرة ديمتتتتقراه

 - م 8663،اًمداٟمامرك

 رقتاًمِمت ذم  األُمريٙمٞمت٦م اهلٞمٛمٜمت٦م قمتغم وشم٠مصمػمه اًمّمٞمٜمل اًمّمٕمقد : طمًلم حمٛمد ىم٤مؾمؿ ؾمٝمرة 

 ،اًمًٞم٤مؾمتٞم٦م واًمٕمٚمتقم االىمتّمت٤مد يمٚمٞمت٦م ،ُم٤مضمًتتػم رؾمت٤مًم٦م ،م( 8664 – 8661 ) األوؾمط

  - م 8616 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م
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 ،اًمّمتلم ذم ؾاًمٕمٛمت ؾمقق قمغم وأصمره اًمتٕمٚمٞمؿ قمغم احلٙمقُمل اإلٟمٗم٤مق : ُمٜمدور يمامل ؾمٕمقدي ؿم٤مدي٦م 

  - م 8618 ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقره همػم ديمتقراه رؾم٤مًم٦م

 ذم وأصمتره شمتقسمٜم٩م شمًتك ُمت٤مو قمٜمتد لاالضمتامقمت اًمٗمٙمر : اًمرمحـ قمٌد ُمقؾمك يقؾمػ صالح 

 واًمٌحتقث اًمدراؾمت٤مت ُمٕمٝمتد ،ُمٜمِمتقرة همتػم ديمتتقراه رؾمت٤مًم٦م ،لاًمّمٞمٜم اعمجتٛمع حتدي٨م

 - م8660 ، ىم٤مزيؼاًمز ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م

 رؾم٤مًم٦م ،احلدي٨م اًمٗمٙمر ذم وأصمره يمقٟمٗمقؿمٞمقس قمٜمد األظمالىمل اًمٗمٙمر  : ؿمٕم٤ٌمن اًمرطمٞمؿ قمٌد 

 م 8661  ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم

- 

 ذم اعم٤مًمٞمزيت٦م اًمٜمٝمْمت٦م ذم اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م ًمٚمٛم١مؾم٤ًمت احلْم٤مرى اًمدور  : يؿم٤مد اًم٤ٌمز زيـ اهلل قمٌد 

 اًمدراؾمت٤مت ُمٕمٝمتد ،ُمٜمِمتقرة همتػم ديمتتقراه رؾمت٤مًم٦م ،اًمٕمنمتيـ اًم٘مترن ُمتـ األظمتػم ًمرسمعا

 - م8660 ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمقي٦م واًمٌحقث

 ذم اًمّمتٞمٜمٞم٦م اًمتجرسمت٦م ُمـ اعمٍمي االىمتّم٤مد اؾمتٗم٤مدة إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمدى : يس اًمٕمزيز قمٌد قمزت  

 قمتلم ضم٤مُمٕمت٦م ،اًمتجت٤مرة يمٚمٞمت٦م ،ُمٜمِمتقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ،اًمتٙمٜمقًمقضمل االسمتٙم٤مر جم٤مل

 - شم٤مريخ سمدون ،ؿمٛمس

 رؾمت٤مًم٦م ،اًمّمتلم ذم اًمٕمٛمتؾ ؾمتقق قمتغم اعمٌت٤مذ األضمٜمٌل االؾمتثامر شم٠مصمػم : احلٚمٞمؿ قمٌد حمٛمد قمامد 

  - م 8616 ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم

 االىمتّمت٤مدي اًمٜمٛمتق قمتغم وشمت٠مصمػمه اًمٕمٚمٛمتل اًمٌحت٨م اىمتّم٤مدي٤مت : رتسمِم اًمرطمٞمؿ قمٌد هم٤مدة  

 - م 8663 ،ؿمٛمس قملم ضم٤مُمٕم٦م ،اًمتج٤مرة يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ل ، اعمٍمي

 اًمٌٜمت٤مء قمتغم وأصمره٤م اًمّملم ذم اعمٕم٤مسة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتٓمقرات : ُمّمٞمٚمحل اًمٕمزيز قمٌد ُم٤مهر   

 واًمٌحتقث اًمدراؾمت٤مت ُمٕمٝمتد ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ،اًمّمٞمٜمل ًمٚمٛمجتٛمع اًمًٞم٤مد

 - م 8661  ،ًمزىم٤مزيؼا ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م



425 

  

 
 
 

 ُمٍم مجٝمقري٦م ذم اًمّملم ذم اإلًمزاُمل اًمتٕمٚمٞمؿ ًمٜمٔم٤مم ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م : ُمرد طمًٞم٦ٌم أسمق حمٛمد 

   ضم٤مُمٕمت٦م ،اًمؽمسمٞمت٦م يمٚمٞمت٦م ،ُمٜمِمتقرة همتػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ،اًمِمٕمٌٞم٦م اًمّملم ومجٝمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 - م 1440 ،أؾمٞمقط

 شمِم٤مو ديٜم٩م ل ىمٞم٤مدة فمؾ ذم ًمٚمّملم طم٤مًم٦م دراؾم٦م : اًمتٜمٛمٞم٦م حت٘مٞمؼ ذم اًم٘مٞم٤مدة دور : اًمٜمٌل قمٌد أمحد حمٛمد 

 - م 8611 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد يمٚمٞم٦م  ،ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ،ل سمٜم٩م

 ،اًمٕم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ وحتدي٨م شمٓمقير ذم اًمؽمسمقي اًمٌح٨م ُمرايمز سمٕمض دور : ُمٜمّمقر اًمّمٖمػم حمٛمد 

 - م 1433  ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م يمٚمٞم٦م ،ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ل ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م ل

 رؾمت٤مًم٦م ،اًمّمتٞمٜمل اًمًتٞم٤مد اًمٜمٔمت٤مم وىمتدرات اًمتٙمٜمقًمتقضمل اعمتٖمتػم : قمٞمدان ؿمٓم٥م حمٛمد 

  - م 8661 ،اًمٜمٝمريـ ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٕمٚمقم يمٚمٞم٦م ،ُم٤مضمًتػم

 ذم وآصم٤مرهت٤م اًمّمتٞمٜمل اعمجتٛمتع قمغم ـمرأت اًمتل احلْم٤مري٦م اًمتٖمػمات ل : حمٛمد همري٥م حمٛمد 

 اًمدراؾمتت٤مت ُمٕمٝمتتد ،ُمٜمِمتتقرة همتتػم هديمتتتقرا رؾمتت٤مًم٦م ،( م 1424 – 1411 ) ُمتتـ اًمٗمتتؽمة

 - م 8668 ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث

 1316 ) ُمـ اًمٗمؽمة ذم اًمّمٞمٜمل اعمجتٛمع قمغم وشم٠مصمػمه٤م األومٞمقن طمرب ل : حمٛمد همري٥م حمٛمد 

 ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م (، م 1411 –

 - م 1443 ،اًمزىم٤مزيؼ

 ) سملم ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م رتُمّم ذم اًمّم٤مدرات شمٜمٛمٞم٦م ذم احلرة عمٜم٤مـمؼا دور : إُم٤مم حمٛمد وم١ماد حمٛمد 

 ضم٤مُمٕمت٦م ،اًمتجت٤مرة يمٚمٞمت٦م ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م ،( اجلٜمقسمٞم٦م يمقري٤م – اًمّملم – ُمٍم

 - م 8616 ، ؿمٛمس قملم

 ظمتالل حتٚمٞمٚمٞم٦م دراؾم٦م ل اًمّملم ذم االىمتّم٤مدي٦م اًمتٜمٛمٞم٦م قمغم اًمٕمقعم٦م أصمر : قمكم اًمًٞمد ُمّمٓمٗمك 

 واًمٌحتقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقرة همػم ُم٤مضمًتػم رؾم٤مًم٦م (  م 8661 – 1423 ) اًمٗمؽمة

 - م 8661 ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م
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 وإٟمجٚمؽما رتُمّم ُمـ يمؾ سملم ُم٘م٤مرٟم٦م دراؾم٦م ل اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م صٜمع : إؾمامقمٞمؾ حمٛمد ُمٜم٤مر  

 - م8660 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمقي٦م اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ل واًمّملم

 م 8663 – 1441 ) اًمّملم ذم اًمًٞم٤مد واإلصالح اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜمخ٦ٌم : ُمقؾمك طمٚمٛمل ٟم٤مدي٦م 

  - م 8611 ،اًم٘م٤مهرة ضم٤مُمٕم٦م ،اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمٚمقم االىمتّم٤مد يمٚمٞم٦م ،ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ،(

 رؾمت٤مًم٦م ،ل اًمتٜمٛمٞمت٦م ُمتٓمٚمٌت٤مت حت٘مٞمتؼ ذم اعمٍمتي اًمتٕمٚمتٞمؿ ٟمٔم٤مم يمٗم٤مءة ُمدى ل : ؾمٛمػم ه٤مًم٦م 

 - م 8661 ،اًمتج٤مرة يمٚمٞم٦م ،ؿمٛمس قملم ضم٤مُمٕم٦م ،ُم٤مضمًتػم

 همػم ديمتقراه رؾم٤مًم٦م ،اًمّمٞمٜمٞم٦م احلْم٤مرة ُمًػمة ذم وشم٠مصمػمه٤م اًم٘مقُمٞم٦م : اًمٙمريؿ قمٌد أمحد وضمٞمف 

 - م 8661 ،اًمزىم٤مزيؼ ضم٤مُمٕم٦م ،اآلؾمٞمقي٦م واًمٌحقث اًمدراؾم٤مت ُمٕمٝمد ،ُمٜمِمقرة

 ،ل ُم٘م٤مرٟمت٦م دراؾم٦م ل وإٟمجٚمؽما اًمّملم ُمـ يمؾ ذم سم٤مجل٤مُمٕم٤مت اًمٕمٚمٛمل اًمٌح٨م ،حمٛمد ُمّمٓمٗمك ي٤مه 

 - م 8660 ،اًمِمٞمخ يمٗمر ومرع – ـمٜمٓم٤م ضم٤مُمٕم٦م ،اًمؽمسمٞم٦م يمٚمٞم٦م ،ُمٜمِمقرة ػمهم ،ديمتقراه رؾم٤مًم٦م

  : انًعاجى : خايًسا

 - اًمث٤مًم٨م اجلزء ،اًمٙمٌػم واعمٕمجؿ ،شم٘مـ ُم٤مدة ،ًمٚمرازي اًمّمح٤مح خمت٤مر , 1

 اًمٓمٌٕمت٦م ،صت٤مدر دار : سمػموت ،( جمٚمد 10 ) اًمٕمرب ًم٤ًمن : ُمٜمٔمقر سمـ حمٛمد سمـ اًمديـ مج٤مل , 8

 -  ٤ميناًمث اجلزء ( د-ت )  األومم

 ، اًمراسمٕمت٦م ،اًمٓمٌٕمت٦م اًمرؾمت٤مًم٦م ُم١مؾمًت٦م ًمٌٜمت٤من، ,سمتػموت  ،اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس آسم٤مدي: اًمٗمػموز ,3

  - م 1441

 اجلقهري، حمٛمد : شمرمج٦م واًمٗمقًمٙمٚمقر، اإلصمٜمقًمقضمٞم٦م ُمّمٓمٚمح٤مت ىم٤مُمقس هقًمتٙمراٟمس، إيٙمف ,1

 - م1428 سمٛمٍم، اعمٕم٤مرف دار األومم، اًمٓمٌٕم٦م اًمِم٤مُمل، طمًـ

 - د-ت ،اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م ،شمريمٞم٤م ،اؾمت٤مٟمٌقل ( قمٍم ) ُم٤مدة اًمقؾمٞمط اعمٕمجؿ ,0

 1440 ، اًم٘مت٤مهرة األُمػمي٦م، اعمٓم٤مسمع ًمِمئقن اًمٕم٤مُم٦م اهلٞمئ٦م ،اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م جمٛمع اًمقضمٞمز: اعمٕمجؿ ,1

 - م
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  : انًوسوعاخ : سادًسا 

 م- 1421 ،اعمٍمي٦م اًمٜمٝمْم٦م ُمٙمت٦ٌم ،اًم٘م٤مهرة ،االىمتّم٤مدي٦م اعمقؾمققم٦م : اًمؼمواين راؿمد , 1

 م- 8666 قمامن، ًمٚمٜمنم، أؾم٤مُم٦م وىم٤مدهت٤م،دار اًمٕم٤ممل ًمدول اًمت٤مرخيٞم٦م اعمقؾمققم٦م ي:اًمّمٗمد ؾمٗمٞم٤من ,8

 اعم١مؾمًت٦م ،اًمث٤مٟمٞمت٦م اًمٓمٌٕم٦م ،اًمث٤مًم٨م اجلزء ،اًمًٞم٤مؾم٦م ُمقؾمققم٦م : وآظمرون اًمٙمٞم٤مزم اًمقه٤مب قمٌد ,3

 - م 1443 ،سمػموت ،واًمٜمنم ًمٚمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م

 اعمقؾمتققم٦م ،اًمتٙمٜمقًمتقضمل واًمتت٤مريخ اًمتٙمٜمقًمقضمٞمت٦م اًمٜمٔمريت٦م : مجٞمتؾ اًمٙمتريؿ قمٌتد قمدٟم٤من  ,1 

 - م 1446 ،سمٖمداد ،اًمٕم٤مُم٦م اًمث٘م٤مومٞم٦م اًمِم١مون دار ،311 رىمؿ اًمٙمت٤مب ،اًمّمٖمػمة

 ،سمتػموت ،اًمٚمٌٜمت٤مين اًمٗمٙمتر دار ،(3) واًمقوتٕمٞم٦م اًمًاموي٦م األدي٤من ُمقؾمققم٦م : اًمٕمريٌل حمٛمد , 0

 - م 1440

  : اإلح اءاخ : ساتًعا

 - م 8663 ،ًمإلطمّم٤مء اًمّمٞمٜمل اًمًٜمقي اًمدًمٞمؾ ,1

  - م 8664 ،اًمّمٞمٜمل ًمإلطمّم٤مء اًمًٜمقي اإلطمّم٤مئل ٤مباًمٙمت , 8
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